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que seriamafetadas comapostergaçãodosaumentos sala-
riais sãodeauditores-fiscais daReceita Federal,médicos-peritos do INSS,policiais
rodoviários federais, auditores-fiscais doMinistério doTrabalho, entre outras.

ASCATEGORIAS

O
governo Temer terá
que descartar de vez
os planos de adiar o
reajustedemaisde10

carreirasdofuncionalismofe-
deraledeaumentarodescon-
toprevidenciáriode 11%para
14%. Com a perda, em 8 de
abril, da validade daMedida
Provisória (MP) 805/2017 —
quepreviaessasduasações—,
a União não poderá reeditar
umaMP comomesmo tema.
Restaria ao governo enviar
umprojeto de lei aoCongres-
so,mas não há clima político
para issonabasealiada.
A elevação da alíquota de

contribuição previdenciá-
ria atingiria mais de 700mil
servidores federais do Poder
Executivoqueganhamacima
deR$5.645,80(tetodoINSS).
Sobre a postergação dos rea-
justes, a equipe do governo
voltouabaternessatecla,pla-
nejandoainiciativapara2019.
A MP 805 já estava sus-

pensa por uma liminar con-

cedida em dezembro pelo
ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal
Federal (STF). Ainda assim
o Executivo buscava rever-
ter a decisão no plenário da
Corte, mas não houve tem-
po para o julgamento. Além
disso, ontem, Lewandowski
deu um despacho lembran-
do que a medida provisória
caducou e, com isso, a ação
“estavaprejudicada”, ou seja,
perdeu o seu objeto.

COBRANÇAPARCELADA
Antes desse cenário adverso
para o governo federal se de-
senhar, Temer pretendia até
mesmo pedir a devolução do
reajuste que começou a ser
pagoemfevereiro(nafolhade
janeiro).Aideiaeraderrubara
liminar no Supremo e, em se-
guida, cobrar de formaparce-
ladadiretonocontracheque.
Sobre o impedimento

para a União relançar nova
MP, o especialista em Direi-

to Administrativo, Manoel
Peixinho, explicou que a le-
gislação só permite isso em
outra sessão legislativa—na
prática, seria em outro ano.
“A Constituição não per-

mite a reedição, na mesma
sessão legislativa, demedida
provisória que tenha cadu-
cado (quando acaba a vigên-
cia). Para reeditar, teria que
alterar o conteúdo da mes-
ma”, afirmou.
O jurista também afastou

a possibilidade de as inicia-
tivas virem em um decreto
do governo: “Parahaver rea-
juste, e consequentemente
o adiamento é preciso um
projeto de lei de iniciativa
do Executivo. E o aumento
da alíquota só por projeto
de lei, pois está submetido
ao princípio da legalidade”.
Peixinho acrescentou que
foi possível tratar do tema
em MP pois a mesma pode
ser convertida em lei —com
aval do Parlamento.

Temernãopoderá
adiar reajustesde
carreiras federais
Tambémnãohácomosubiralíquotaprevidenciária14%esteano

ROMÉRIO CUNHA

Temer queria derrubar liminar,mas não houve tempo para julgamento,nem para votar MP no Congresso

AVISO DE LICITAÇÃO
ACasa daMoeda doBrasil – CMBcomunica que realizará a seguinte licitação: - Registro
de Preços por Pregão Eletrônico nº 0056/2018 - Processo: 18750.000169/2018-80.
Objeto: Futura e EventualAquisição deCartucho deCartão Duplex, conforme condições,
quantidade, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total de
Itens Licitados: 02. Sessão: 10/05/2018 às 10:00 horas. O Edital encontra-se disponível
no seguinte endereço eletrônico: www.casadamoeda.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
E-mail: juliana.coelho@cmb.gov.br c/c c/c carlos.ferreira@cmb.gov.br
Tel. (21) 2184-2912 / (21) 2184-2349 / (21) 2184-2284

CARLOS CESAR MARTINS FERREIRA
GERENTE DASELL

AVISO DE LICITAÇÃO
ACasadaMoedadoBrasil–CMBcomunicaquerealizaráaseguintelicitação:-Registro
de Preços por Pregão Eletrônico nº 0058/2018 - Processo: 18750.001243/2017-02.
Objeto: Futura e EventualAquisição deAreia Lavada, Brita e Pó de Pedra, conforme
condições, quantidade, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus
Anexos. Total de Itens Licitados: 04. Sessão: 15/05/2018 às 10:00 horas. O Edital
encontra-sedisponível noseguinteendereçoeletrônico:www.casadamoeda.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br E-mail: juliana.coelho@cmb.gov.br c/c
c/c carlos.ferreira@cmb.gov.br Tel. (21) 2184-2912 / (21) 2184-2349 / (21) 2184-2284

CARLOS CESAR MARTINS FERREIRA
GERENTE DA SELL

FIOCRUZ
Fundação
Oswaldo Cruz

InstitutodeTecnologia
emImunobiológicos

Bio-Manguinhos

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar, Data: 23/05/2018 às 09h.

O Edital estará disponível em: www.comprasnet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 156/2018-BM

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

FIOCRUZ
Fundação
Oswaldo Cruz

InstitutodeTecnologia
emImunobiológicos

Bio-Manguinhos

OBJETO: Aquisição de vedação EPDM válvula borboleta marca Bray, reparo válvula
borboleta marca Bray, junta vedação marca MGA e disco ruptura AI 316L.
DATA: 22/05/2018 às 09:00 horas
O Edital está disponível no site: www.comprasnet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2018-BM

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

FIOCRUZ
Fundação
Oswaldo Cruz

InstitutodeTecnologia
emImunobiológicos

Bio-Manguinhos

OBJETO: Aquisição de Membrana HSRO 390 e 4040 da marca DOW

DATA: 21/05/2018 às 09:00 horas

O Edital está disponível no site: www.comprasnet.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2018-BM

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018

PROCESSO TCE nº: 303.213-6/2017.DIA: 10/05/2018.HORÁRIO: 14:00h.OBJETO:
Registro de preços para a prestação de serviços de reparos e melhorias das paredes,
pisos, instalações, mobiliários, forros, esquadrias, estruturas e coberturas das

PREÇO ESTIMADO: R$3.006.996,22. LOCAL: Praça da

municipais, estaduais ou nacionais, no horário de 10:00 às 16:00 horas ou nos sítios
www.tce.rj.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS DE NITERÓI
EDITAL DE INTIMAÇÃO

2º OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

CARLOS VINICIUS MALHEIROS DOS SANTOS

ANDREIA NOGUEIRA PORTO DOS SANTOS,

CEP 24210-480

TEMPORÁRIOS

OComando daAeronáuti-
capoderácontratartempo-
rariamente 637 novos ser-
vidores públicos civis. Há
oportunidades para diver-
sas áreas e escolaridades,
como engenheiros e arqui-
tetos(Superior),atépessoal
deNívelIntermediárioede
Nível Auxiliar, como ser-
ventesecozinheiros.
Segundo o Ministério

do Planejamento, todas as
contratações são para os
trabalhos de obras e ser-
viços de engenharia exe-
cutados pela Comissão de

AeroportosdaRegiãoAma-
zônica. Também há vagas
para técnicos de arquivo,
laboratório,manutenção e
outrasespecialidades.

Arelaçãodoscargos saiuno
DOdaUniãode terça-feira (no
anexodaPortariaInterministe-
rial91,publicadapelosministé-
riosdoPlanejamentoeDefesa).

AseleçãoseráfeitapeloCo-
mando da Aeronáutica, que
divulgará nos próximos dias o
editalcominíciodas inscrições.
O prazo é de até um ano,mas
pode ser prorrogado por até
quatroanos.

Aeronáuticavai contratar637

>A Subsecretaria de
Educação, Prevenção
e Valorização da Secre-
taria Estadual de Segu-
rança, em parceria com
oInstitutodeSegurança
Pública, conseguiu bol-
sa de 50% no curso de
especialização ‘Gênero
e Direito’ da Escola de
Magistratura do Esta-
do (Emerj). A iniciativa
beneficiar dez policiais
civis emilitares, que ini-
ciarãohojeasaulas.

Desconto em
curso para
policiais


