
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO

Ano XXXV • No 45 • Rio de Janeiro Sexta-feira, 14 de Maio de 202167

3 - Contrato e Consumo

AVISO DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA
Modalidade: Convocação Pública nº 013/2021
Data: 17 de junho de 2021 - Horário: 10:00 horas
Processo Administrativo: 09/002.010/2021
Objeto: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde no âmbito do Hospital 
Municipal Pedro II e da Coordenação de Emergência Regional - CER Santa Cruz.
Valor Total estimado: R$ 194.354.148,80 (Cento e noventa e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, 
cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos)
Prazo de Execução: 12 (doze) meses
O processo seletivo destinado à celebração da referida parceria é aberto a todas as pessoas jurídicas de 
direito privado sem fins lucrativos cujas atividades sejam dirigidas à Saúde, e que estejam qualificadas como 
Organização da Sociedade Civil no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro.
Informamos que o inteiro teor do edital referente a este chamamento público estará disponível no endereço:
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeconteudo?id=10559181

CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE DA AP 3.1
SECRETARIA EXECUTIVA CMS/RJ

COMUNICADO
Torna público que o Conselho Distrital de Saúde da AP 3.1 convida todos para participarem da Reunião por 
videoconferência, do seu Colegiado, 19 de maio de 2021, às 14h, por meio da plataforma Google Meet, através 
do endereço: https://meet.google.com/xzk-egda-jde
A Pauta da reunião poderá ser acessada através do endereço: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeConteudo?id=12046580

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
AVISO

EXPEDIENTE DE 12.05.2021
À JKL S.A.
CNPJ: 33.286.926/0002-25
PROCESSO nº 09/003890/2020
OBJETO: Aquisição de luvas de procedimento
Considerando que até a presente data a empresa não entregou o objeto supramencionado, mesmo após 
reiteradas solicitações;

A SMS NOTIFICA a empresa supracitada a apresentar defesa prévia com a devida documentação comproba-
tória, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da presente publicação, pelo descumprimento das obrigações 
assumidas na citada Ata, considerando a inobservância do prazo de entrega do material, estando sujeita às 
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/1993 e artigo 589 do RGCAF.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
CONVOCAÇÃO PÚBLICA

EXPEDIENTE DE 13.05.2021
A Subsecretaria de Gestão - S/SUBG, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 747, Bloco 01, 
Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ, torna público que realizará 
procedimento de cotação, destinado à Prestação de Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, visando 
atender o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, devidamente descritas e especificadas no Projeto Básico, objeto 
do processo nº 09/002.138/2021.
As empresas interessadas em participar do presente deverão solicitar o Projeto Básico através dos correios 
eletrônicos servicos.sms1@gmail.com / alves.leonardosms@gmail.com de modo a possibilitar a elaboração de 
proposta de preços.
As propostas e documentações deverão ser encaminhadas para os e-mails servicos.sms1@gmail.com / alves.
leonardosms@gmail.com, até o dia 20/05/2021, estritamente na forma e condições definidas no Projeto Básico.

CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 13.05.2021

A Subsecretária de Gestão - S/SUBG, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 747, Bloco 01, 
Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ, torna público que realizará 
procedimento de cotação, destinado à Prestação de Serviços em procedimentos com finalidade diagnóstica por 
endoscopia, colonoscopia e gastrostomia visando atender o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, devidamente 
descritos e especificados no Projeto Básico, objeto do processo nº 09/002.142/2021.
As empresas interessadas em participar do presente deverão solicitar o Termo de Referência através dos correios 
eletrônicos servicos.sms1@gmail.com / raquel.sms.2020@gmail.com, de modo a possibilitar a elaboração de 
proposta de preços.
As propostas e documentações deverão ser encaminhadas para os e-mails servicos.sms1@gmail.com / raquel.
sms.2020@gmail.com, até o dia 20/05/2021, estritamente na forma e condições definidas no Projeto Básico.

CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 13.05.2021

A Subsecretaria de Gestão - S/SUBG, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 747, Bloco 01, 
Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ, torna público que realizará 
procedimento de cotação, destinado à Prestação de Serviços de locação de ambulâncias de suporte avançado 
(Tipo D) e suporte básico (Tipo B), visando atender o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, devidamente descrito 
e especificado no Projeto Básico, objeto do processo nº 09/002.146/2021.
As empresas interessadas em participar do presente deverão solicitar o Projeto Básico através dos correios 
eletrônicos servicos.sms1@gmail.com / kellylima.sms@gmail.com de modo a possibilitar a elaboração de 
proposta de preços.
As propostas e documentações deverão ser encaminhadas para os e-mails servicos.sms1@gmail.com / 
kellylima.sms@gmail.com, até o dia 20/05/2021, estritamente na forma e condições definidas no Projeto Básico.

CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 13.05.2021

A Subsecretaria de Gestão - S/SUBG, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 747, Bloco 01, 
Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ, torna público que realizará 
procedimento de cotação, destinado a Prestação de Serviços especializados em terapia renal substitutiva para 
pacientes, adultos portadores de insuficiência renal, aguda e/ou crônica em regime hospitalar e prestação 
de serviços médicos, de enfermagem, locação de equipamentos (incluindo máquina de proporção e sistema 
de tratamento de água portátil), manutenção preventiva e corretiva, esterilização, calibragem, montagem, 
desmontagem e locomoção destes, e fornecimento de insumos para os exames de hemodiálise, no complexo do 
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, devidamente descrito e especificado no Projeto Básico, objeto do processo 
nº 09/002.147/2021.
As empresas interessadas em participar do presente deverão solicitar o Projeto Básico através dos correios 
eletrônicos servicos.sms1@gmail.com / ohanarodrigues.sms@gmail.com de modo a possibilitar a elaboração 
de proposta de preços.
As propostas e documentações deverão ser encaminhadas para os e-mails servicos.sms1@gmail.com / ohana-
rodrigues.sms@gmail.com, até o dia 20/05/2021, estritamente na forma e condições definidas no Projeto Básico.

CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 13.05.2021

A Subsecretaria de Gestão - S/SUBG, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 747, Bloco 01, 
Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ, torna público que realizará 
procedimento de cotação, destinado à prestação de serviços de link dedicado de dados, sem compartilhamento 
de banda no acesso, com conectividade permanente e com total acesso de endereço de protocolo visando 
atender o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, devidamente descrito e especificado no Projeto Básico, objeto do 
processo nº 09/002.153/2021.
As empresas interessadas em participar do presente deverão solicitar o Termo de Referência através dos correios 
eletrônicos servicos.sms1@gmail.com / matheus.sms.rj@gmail.com de modo a possibilitar a elaboração de 
proposta de preços.
As propostas e documentações deverão ser encaminhadas para os e-mails servicos.sms1@gmail.com / matheus.
sms.rj@gmail.com, até o dia 20/05/2021, estritamente na forma e condições definidas no Projeto Básico.

CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 13.05.2021

A Subsecretária de Gestão - S/SUBG, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 747, Bloco 01, 
Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ, torna público que realizará 
procedimento de cotação, destinado a Prestação de Serviços de empresa especializada para agenciamento de 
serviços de Maqueiro, visando atender o HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA, devidamente descrito e 
especificado no Projeto Básico, objeto do processo nº 09/002.155/2021.
As empresas interessadas em participar do presente deverão solicitar o Projeto Básico através dos correios 
eletrônicos servicos.sms1@gmail.com / raquel.sms.2020@gmail.com, modo a possibilitar a elaboração de 
proposta de preços.
As propostas e documentações deverão ser encaminhadas para os e-mails servicos.sms1@gmail.com/raquel.
sms.2020@gmail.com, até o dia 20/05/2021, estritamente na forma e condições definidas no Projeto Básico.

CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 13.05.2021

A Subsecretaria de Gestão - S/SUBG, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 747, Bloco 01, 
Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ, torna público que realizará 
procedimento de cotação, destinado à Prestação de Serviços locação de computadores completos com estabi-
lizadores bivolt, visando atender o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, devidamente descrito e especificado no 
Projeto Básico, objeto do processo nº 09/002.156/2021.
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