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para Auxílio Empresa Carioca
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Praça Orlando de Barros Pimentel recebe
Projeto “Consumo Consciente de Energia”
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Se livre das taxas abusivas de
conta de energia elétrica!
A energia solar é a grande aposta para produção
de energia elétrica sustentável e limpa de forma
mais acessível, podendo
substituir a energia elétrica no Brasil e no mundo!
Nos últimos anos, a queda nos preços da energia
solar fotovoltaica chamou
atenção, além é claro, da
redução em até 95% da

conta de energia elétrica.
A Ventura Solar é uma
empresa Brasileira que
atua de forma direta
em projetos de Eficiência Energética. Projetos
com sustentabilidade e
economia na aplicação
de Energia Fotovoltaica,
que iniciam no desenvolvimento da engenharia
e seguem na fabricação

e instalações dos módulos dos sistemas solares
fotovoltaicos para Residências, Condomínios,
Instalações comerciais,
Industriais, Postos de Gasolina, Estacionamentos e
fazendas de Geração.
Com a Ventura Solar você
gera eletricidade a partir
do sol e reduz sua conta de luz à praticamente

zero. A Ventura Solar tem
uma solução completa fazemos análise de viabilidade e design do projeto, trabalhamos com os
melhores equipamentos
disponíveis no mercado,
instalamos, monitoramos
e damos assistência ao
seu sistema fotovoltaico.
Algumas vantagens para
ter o Sistema de Energia

Solar em seu patrimônio:
- Redução na conta de luz
- Valorização do Imóvel
- Durabilidade de 25
anos
- Sem reajuste Tarifário
- Energia Limpa e Renovável
- Mínima manutenção.
Deixa o Sol brilhar, venha
para Ventura Solar!
Solicite o seu orçamento!
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Prefeitura do Rio abre cadastro
para Auxílio Empresa Carioca
Por Mariana Tokarnia - Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro

M

O objetivo é reduzir o impacto econômico
das medidas mais restritivas

icro e pequenos empresários
cariocas
podem se inscrever no
programa Auxílio Empresa
Carioca. O cadastro, aberto
deve ser feito pela internet.
Cada inscrito que tiver o
cadastro aprovado receberá
R$ 366 por funcionário que
receba até três salários mínimos, com limite máximo
de cinco empregados.
Para se cadastrar, a empresa deverá informar dados
como CNPJ, inscrição municipal e número de funcionários e assinar termo de
compromisso confirman-

do a veracidade das informações prestadas. As empresas terão 30 dias para
apresentar a documentação
exigida, que comprovará a
manutenção do número de
empregados.
Em caso de descumprimento das obrigações, a empresa será excluída do programa e terá que devolver
os recursos repassados pelo
município, além de pagar
uma multa correspondente
ao dobro do total recebido.
Para participar, é preciso ter
tido as atividades suspensas
pelo Decreto 48.644/21; ter

alvará de funcionamento na
cidade do Rio de Janeiro; ser
micro ou pequena empresa,
de acordo com a classificação da Lei Complementar 123/2021; desempenhar
pelo menos uma das atividades econômicas previstas
na lei; ter faturamento de
até R$ 4,8 milhões por ano
e, comprometer-se a não reduzir o número de empregados por dois meses.
A iniciativa é da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, em
parceria com a Secretaria
Municipal de Fazenda e a

Câmara de Vereadores. O
objetivo é reduzir o impacto
econômico das medidas
mais restritivas adotadas
por causa da pandemia e
preservar empregos.
De acordo com a prefeitura, o benefício tem dotação orçamentária de R$
36 milhões e será pago por
ordem de inscrição. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
responsável pela elaboração
do programa, estima que
será possível ajudar a manter cerca de 100 mil empregos no Rio de Janeiro.
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Licitações Públicas. Soluções Jurídicas
(Por Carlos Valença, 45 anos de experiência, doutor pela UFRJ).

1 - Impugnação de edital direcionado
O primeiro passo no edital é
examinar se ele contém exigências para diminuir, ou eliminar, concorrentes, e apontar
para uma única empresa que
reúna aqueles requisitos. Aí é
jogo de carta marcada. Imagine se o
governo quisesse
contratar um time de futebol
para um show, mas o time
vencedor tem que possuir um
artilheiro que tenha mais de
1200 gols. É evidente que só o
SANTOS F. C. teria condições
de vencer o certame.
Portanto se sua empresa já

passou, ou está passando por
isto, não hesite em IMPUGNAR o edital. E é recomendável que contrate advogado
experiente para este trabalho.
Porque o advogado experiente
vai ancorar a impugnação NA
LEI e em JURISPRUDÊNCIA
do TRIBUNAL DE CONTAS.
Um advogado especializado
em LICITAÇÕES sabe onde
achar e copiar jurisprudência
do Tribunal de Contas.
2. Inabilitação de empresa
Aqui, é quando a empresa não
consegue preencher requisitos
de habilitação técnica, financeira, jurídica. A habilitação

jurídica é aquela que envolve
contrato social, CNPJ, alvará, e
outros itens que o edital vier a
exigir. Claro que não pode ser
nenhuma coisa absurda, porque a lei fornece os parâmetros
para impedir que isto venha a
acontecer. Mais uma vez é hora
de consultar advogado especializado em licitação, porque
ele conhece os requisitos deste
tipo de licitação os quais estão
grafados na lei. E se algo estiver

fora da lei, basta interpor UM
RECURSO ADMINISTRATIVO, para devolver sua empresa
de volta ao certame. Às vezes
a administração tem medo de
reconsiderar e ser acusada de
improbidade administrativa.
Todo funcionário público tem
medo disto. Por isto se ele puder jogar o erro no colo do fornecedor privado, com certea ele
fá-lo-á. Neste caso, sua empresa tem outros recurso adminis-

trativos e AÇÕES JUDICIAIS.
Algumas ações judiciais oferecem LIMINARES, TUTELAS
DE URGENCIA, como é o caso
do mandado de segurança.
Inabilitação técnica - quando o
licitante não consegue preencher os requisitos técnicos. Isto
é muito frequente com empresas de tecnologia da informação. Mais uma vez as exigências
de habilitação técnica estão no
edital, mas os limites para esta
exigência estão dentro da lei
de licitação.
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Vem aí um novo canal de notícias para o povo de Maricá

Praça Orlando de Barros Pimentel recebe
Projeto “Consumo Consciente de Energia”

Renda Básica beneficia 10 mil empreendedores de Maricá
A
Secretário Adelso Pereira trouxe o projeto da empresa para Maricá - Foto: Clarildo Menezes

política de proteção ideia do crescimento alsocial e econômica cançado pela moeda sode Maricá, lançada em cial como principal meio
dezembro de 2013 com de pagamentos no muo programa Renda Mí- nicípio, em dezembro
nima Mumbuca (trans- de 2020, mais de seis mil
formado em Renda Bá- empresários
recebiam
sica de Cidadania em em mumbucas; um ano e
2019), simbolizada pela meio antes, em junho de
moeda
social Mumbu- 2019, havia cerca de 1.600
Projeto Consumo Consciente de Energia. Iniciativa da Enel com apoio logístico da Prefeitura de Maricá - Pág 3
ca, atingiu um resultado comércios operando com
expressivo, o empreen- a moeda, enquanto em
dedor
de número
10emil
de projeto
2017 eram
Parque
Nanci
Inoãjaneiro
recebem
se cadastrou
para
aceitar
apenas pública
119 estabeleciespecial de iluminação
Mumbucas como for- mentos aptos a receber
ma de pagamento. Nos mumbucas. Hoje 42.500
últimos quatro anos, o beneficiários atuam nessa
número de estabeleci- rede. Há três vezes mais
mentos e prestadores de máquinas que recebem
serviço aptos a receber em mumbucas do que as
em mumbucas cresceu máquinas de cartões co8.400%.
muns na cidade.
Para que se tenha uma Vice-prefeito de Maricá,
Paisagismo e iluminação decorativa serão levados a outros bairros e a pontos turísticos - Pág 5

Diego Zeidan era secretário de Economia Solidária em 2020, época da
ampliação do programa –
que passou a contabilizar
os beneficiários individualmente, aumentando o
valor pago a cada família
cadastrada no programa.
Ele destaca o espaço que
a moeda Mumbuca conquistou na cidade, garantindo uma injeção crescente de recursos e dando
maior dinamismo à economia maricaense.
“Essa marca de dez mil
empresários
cadastrados mostra que a moeda
Mumbuca cresceu para
além de sua função puramente social, de prover
a renda básica: ela se fir-

mou como meio de pagamento fundamental para
a economia local. O número de estabelecimentos
e empreendedores aptos a
receber em mumbucas é a
prova de sua ampla aceitação”, afirmou Zeidan.
O secretário de Desenvolvimento Econômico
de Maricá, Igor Sardinha,
também aponta o caráter
de vetor do desenvolvimento atingido pela moeda social, que vai além do
já fundamental combate à
miséria – motivação primeira do programa RBC.
Segundo ele, isso ocorreu
graças à ampla aceitação
entre os agentes econômicos locais e à exclusividade de circulação da moe-

ANUNCIE AQUI:

da, restrita aos limites do
município.
“A Renda Básica de Cidadania, com sua particularidade de ser executada com uma moeda
local, garante que cada
centavo desses recursos
circule apenas no município, gera demanda
adicional no comércio e
injeta dinheiro na economia, fazendo com que
os empresários da cidade
vendam mais, gerando
assim mais emprego. É
desenvolvimento econômico com justiça social”,
definiu Sardinha, acrescentando que atualmente
a RBC injeta mais de R$
12 milhões mensais na
economia maricaense.
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