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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 323028
Nº Processo: 48500002927202111. Objeto: Prestação de serviços de segurança contra incêndio,
pânico, abandono de edificação e primeiros-socorros, por meio de brigada de bombeiros civis,
contemplando postos de bombeiro civil líder, bombeiro civil diurno e bombeiro civil noturno, e
disponibilização de insumos, com duração de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses,
conforme especificações do edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/09/2021 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Sgan 603 Modulo j, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/323028-5-00015-2021. Entrega das Propostas: a partir de
29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2021 às 10h00 no
site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES

Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios

(SIASGnet - 27/09/2021) 323028-00001-2021NE800006
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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Leopoldo Silva/Agencia Senado

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Licença para concorrer
Délio Lins e Silva Júnior (foto), presidente da
OAB-DF e pré-candidato à reeleição, anunciou
que se afastará do cargo. Ele afirma ser a
primeira vez, na história da entidade, que o
presidente da seccional se licencia para
concorrer à disputa. O gesto, explica Silva Júnior,
tem por objetivo “garantir realmente a lisura, dar
exemplo, mostrar que o processo é limpo e a
máquina não está sendo usada”. As eleições para
a OAB/DF estão previstas para novembro. O
edital do pleito foi publicado ontem.

Hora da verdade
O Congresso Nacional deve decidir
amanhã se derruba ou mantém o
veto presidencial ao PL 6.330/19,
que obriga os planos de saúde a
oferecerem quimioterapia oral
domiciliar a pacientes com câncer.
O Planalto vetou a proposta porque
alegou, entre outros motivos, que
esse benefício poderia encarecer
ainda mais os serviços de saúde. O
senador Reguffe (Podemos-DF)
(foto), autor do projeto de lei, tem
trabalhado no convencimento de
parlamentares a favor da derrubada
do veto. Nessa tarefa, ele conta com
o auxílio do InstitutoVencer o
Câncer e da OncoGuia.

Muito mais barato
Reguffe lembra que o tratamento
domiciliar por via oral é muito
mais barato do que os
procedimentos adotados em uma
unidade de saúde, com aplicação
de quimioterápicos na veia e
internação. Trata-se, portanto,
segundo o senador, de uma falácia
alegar que a medida representaria
um ônus para o usuário do plano
de saúde. Reguffe menciona,
ainda, que o tratamento domiciliar
é mais humano, com benefícios
para o paciente.

Maioria absoluta
Para derrubar o veto presidencial, é
preciso haver maioria absoluta de
votos nas duas Casas Legislativas. A
proposta de Reguffe precisa da
adesão de ao menos 257 deputados
e de 41 senadores. Em julho
passado, o projeto foi aprovado na
Câmara por 388 votos a 10. No
Senado Federal, ainda em 2020, o
texto recebeu a chancela por
unanimidade dos 74 senadores
presentes à sessão.

Arte de
empreender

TSE prepara nova
rodada de testes
da urna eletrônica

O Tribunal Superior Eleitoral encerra, nesta quarta-feira, o
prazo de pré-inscrição para o Teste Público de Segurança
(TPS). Por meio dessa iniciativa — realizada desde 2009 e na
sexta edição —, a Justiça Eleitoral verifica a confiabilidade, a
transparência e a segurança do sistema eletrônico de
votação. Este ano, o TPS traz duas novidades: mais tempo
para verificar o código-fonte da urna eletrônica (de uma
para duas semanas) e maior número de participantes — de
10 para 15.

Segurança e sigilo
O ápice do teste de segurança eleitoral ocorrerá entre 22 e 26 de
novembro. Nessas datas, os participantes selecionados pelo
tribunal tentarão quebrar as barreiras de segurança do voto
eletrônico. A partir das contribuições dos voluntários, os
técnicos do TSE poderão analisar vulnerabilidades e falhas
relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos
votos na eleição. Qualquer brasileiro maior de 18 anos pode
participar do TPS e desafiar a segurança da urna eletrônica.
Mais informações na página eletrônica do TSE.

Marcos Oliveira/Senado

Em cartaz no Senado
Federal desde ontem, a
Mostra de Artesanato
da Região Sudeste não
busca apenas mostrar
o talento artístico
brasileiro. O evento
pretende mostrar
também o potencial
dos artesãos
brasileiros como empreendedores criativos, que contribuem para a
preservação da identidade cultural brasileira e geram emprego e renda. A
mostra é uma parceria do Senado com a Associação Brasileira dos Sebraes
Estaduais (Abase) e as unidades regionais do Sebrae nos estados do
Sudeste. Entre os parlamentares que prestigiaram o evento, a senadora
Kátia Abreu (PP-TO) (foto), presidente da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE), se encantou com a bailarina exposta na mostra.

Saindo da covid-19
Agências da Organização das Nações Unidas
lançam hoje, em evento online, o relatório
“Covid-19 e Desenvolvimento Sustentável:
avaliando a crise de olho na recuperação”. O
documento estabelece parâmetros para
observar a recuperação dos países aos efeitos
múltiplos provocados pela pandemia desde
2020. No evento de lançamento, especialistas
debaterão os diferentes aspectos do
desenvolvimento sustentável, importante para
o Brasil, os 26 estados e o Distrito Federal.

Desiguais como nunca

Crise política
A segurança do voto eletrônico motivou uma crise política
que se arrastou por meses. O presidente Jair Bolsonaro, por
diversas vezes, colocou em dúvida o sistema utilizado desde
1996 no Brasil. Em agosto, o plenário da Câmara derrubou a
PEC 135/19, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL/DF), que
propunha o voto auditável e impresso. Ontem, em sessão
administrativa, o plenário do TSE aprovou resolução que
amplia para 12 meses antes da realização do primeiro turno
o prazo para que os códigos-fonte das urnas eletrônicas
estejam disponíveis para inspeção.

Uma característica importante identificada pelo
relatório é a desigualdade. Os dados
compilados pelo relatório indicam os diferentes
graus de vulnerabilidade das unidades da
Federação em relação ao impacto da pandemia.
Algumas estavam mais preparadas do que
outras para suportar um evento das proporções
da pandemia. O estudo indica, ainda, que
políticas públicas de recuperação terão
necessariamente de combater a desigualdade
social, que se aprofundou com a covid.

Colaboração
Participaram da
elaboração do
relatório o Programa
das Nações Unidas
para o
Desenvolvimento
(Pnud); a
Organização das
Nações Unidas para
a Educação, a
Ciência e a Cultura
(Unesco); o Fundo
das Nações Unidas
para a Infância
(Unicef); e a
Organização Panamericana da
Saúde/Organização
Mundial da Saúde
(Opas/OMS) no
Brasil.

AcompanheacoberturadapolíticadeBrasíliaem@correio

PESQUISA / Estudo da Codeplan e do Dieese revela diminuição da taxa de desocupação na capital federal e no Entorno, em agosto

Taxa de desemprego cai no DF
A taxa de desemprego total no
Distrito Federal caiu para 18,2%
no mês passado, 0,9 ponto per-

centual a menos que o verificado
em agosto de 2020. O dado, divulgado ontem, consta da Pesquisa
de Emprego e Desemprego (PED),
elaborada pela Companhia de
Planejamento do DF (Codeplan)

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Alienação, na Modalidade Similar ao Leilão n° 003/2021
Processo: 19176/2019 - Saneago
Critério de Julgamento: MAIOR OFERTA DE PREÇO
Objeto: ALIENAÇÃO, NA MODALIDADE SIMILAR AO LEILÃO, SOB O
CRITÉRIO DE MAIOR OFERTA DE PREÇO POR LOTE, DE 11 (ONZE)
IMÓVEIS SITUADOS NA ZONA SUBURBANA DE NOVO GAMA, GOIÁS,
DENOMINADOS FAZENDA PAIVA E CHÁCARAS MINAS GERAIS, GLEBA
B, DEVIDAMENTE REGISTRADOS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DE LUZIÂNIA, GOIÁS, CONFORME
CONDIÇÕES FIXADAS NO EDITAL E ANEXOS.
O certame será realizado pela Leiloeira oficial credenciada, exclusivamente
de forma eletrônica, por meio do site www.ubaldoleiloes.com.br
Os interessados em participar do Certame deverão se cadastrar
antecipadamente, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data do
Certame, no site da Leiloeira oficial credenciada (www.ubaldoleiloes.com.br),
),
para obter o login e senha para habilitação e poder realizar os lances online,
os quais poderão ser antecipados.
A Saneamento de Goiás S.A. - Saneago torna público que o Certame em
epígrafe, inicialmente marcado para o dia 20/09/2021 às 14:00h, adiado sine
die, foi remarcado para data abaixo relacionada.
Data e Hora da Disputa de Lances do Certame: 18/11/2021 às 10:00h
O edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.
saneago.com.br
Goiânia, 28 de setembro de 2021.
Victor Leandro Arantes Chaves
Superintendência de Licitações e Aquisições

e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Acompanhado da redução, houve aumento da participação de pessoas
com 14 anos ou mais no mercado
de trabalho. Nos períodos considerados, o indicador subiu de
61,6% para 65,9%.
O levantamento destaca que
houve aumento na quantidade
de pessoas ocupadas no intervalo de um ano. O crescimento de-

corre, principalmente, da oferta
de empregos nos setores da construção (16,9%), de comércio e reparação (13,3%), de serviços (9%)
e, em menor quantidade, da indústria de transformação (4,7%).
Apenas o segmento da administração pública registrou resultado negativo, com queda de 1,1%
no número de empregados.
Para a coordenadora da PED,
Lúcia Garcia, a pesquisa contribui para um melhor entendi-

mento das taxas de emprego e
desemprego na capital federal.
“Temos trabalhado em uma área
mais abrangente e ampliado a
cobertura do estudo desde agosto de 2020. Observamos que, na
Área Metropolitana de Brasília
(composta por 12 municípios do
Entorno), 42% das pessoas trabalham no DF, mas isso não é algo
que preocupa a economia da capital do país, pois a vida econômica é permeável”, pondera.
Entre julho e agosto deste ano,
a taxa de desemprego se manteve estável. O PED também traz
um comparativo do mês de agosto e julho deste ano. Nos dois
meses, a taxa de desemprego to-

tal foi a mesma (18,2%). Além
dos dados sobre o DF, a Codeplan e o Dieese divulgaram o resultado referente à Área Metropolitana de Brasília, na comparação do segundo trimestre com o
primeiro deste ano.
O indicador ficou em 19,8%,
considerada a população economicamente ativa regional — 0,7
ponto percentual a menos que o
verificado de janeiro a março.
Nesse intervalo, a quantidade de
pessoas inseridas no mercado de
trabalho ocupadas ou não também aumentou nessa região: a
taxa de participação passou de
65,4%, no primeiro trimestre, para 66,1%, no segundo.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 15/2021
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Superintendente de
Licitações e Controle de Contratos e Convênios, torna público que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, com
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação da
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO,
ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS-SOCORROS, POR MEIO DE
BRIGADA DE BOMBEIROS CIVIS, CONTEMPLANDO POSTOS DE BOMBEIRO
CIVIL LÍDER, BOMBEIRO CIVIL DIURNO E BOMBEIRO CIVIL NOTURNO, E
DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES,
PRORROGÁVEIS POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, conforme especificações
do Edital e seus anexos. A abertura da sessão será às 10h00, do dia 13/10/2021,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser retirado nos
sítios www.aneel.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br..
UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios
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» JÚLIA ELEUTÉRIO
» RENATA NAGASHIMA

EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA DATAPREV

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

CONSULTA PÚBLICA
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV., torna
público que realizará Consulta Pública buscando identificar possíveis alternativas
para Contratação de Serviço Especializado em Desenvolvimento de Software
para Ampliação da Capacidade de Atendimento.
A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página
da empresa no endereço www.dataprev.gov.br.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021
Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto
Presidente

