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

Ano XXXV • No 226 • Rio de Janeiro Sexta-feira, 04 de Fevereiro de 202261

AVISOS, EDITAIS 
E TERMOS DE CONTRATOS

_ _ _

SECRETARIA DE GOVERNO 
E INTEGRIDADE PÚBLICA

S E C R E T A R I A  D E  G O V E R N O  E  I N T E G R I D A D E  P Ú B L I C A

_ _ _

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

GERÊNCIA DE PREPARO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º: 10/004.089/2021 - CENTRO DE OPERAÇÕES
 E RESILIÊNCIA /GP/COR

PREGÃO ELETRÔNICO PE-GI Nº 92/2022
ESCLARECIMENTOS

1 - Solicitamos estimativa de quilometragem para subsidiar o cálculo com 
combustível, necessário a informação por ser um custo mensurável e com 
valor relevante?
Resposta: Está previsto no edital sem limite de combustível e quilome-
tragem.
2 - No subitem 17.4 do termo de referência cita que a empresa contratada 
será responsável pelo custo de hospedagem, para tanto solicitamos esti-
mativa ou se a contratante ira reembolsar?
Resposta: Desconsiderar “hospedagem”.
3 - Reiteramos nosso pedido de esclarecimento com relação a estimativa de 
quilometragem ou envio de dados média de utilização dos últimos meses, 
uma vez que o combustível é um item importante na composição, para 
haver a isonomia das propostas de preços apresentadas. Por exemplo: 
Coloca-se valor para 1.000km/mês e roda 3000/KM, o risco inanceiro que 
haverá na proposta.
Do contrário onera a proposta, prejudica a disputa. Assim, aguardamos 
posicionamento com o pedido de esclarecimento. Não licita locação de 
veículos com combustível sem estimativa de quilometragem.
Resposta: Informo que o gasto mensal com combustível importa em  
R$ 5.600,00. Atualmente a média com combustível é de aproximadamen-
te R$ 5.600,00 para cada veículo, aproximadamente 4.200 Km.
4 - Com relação ao Pregão Eletrônico nº 92/2022 solicita-se o seguinte 
esclarecimento: Tendo em vista que o objeto constante no Edital trata-se 
da locação com fornecimento de combustível com quilometragem livre, a 
empresa EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULO, vem reiterar o pedido de esclare-
cimento anterior com relação o envio da informação constando a estimativa 
de quilômetros rodados mensal, vez que o Edital encontra-se omisso e 
com base nas seguintes razões: 1. É necessário que antes de ser lançado 
o processo licitatório seja realizado um estudo técnico para que o edital 
estabeleça todos os dados relevantes à elaboração das propostas. No caso 
para a empresa apresentar proposta com fornecimento de combustível, 
insumo relevante e de alto valor, a média de quilometragem deve constar 
ou o mais justo ser estabelecida uma franquia mensal de quilometragem.  
O Edital em questão não contém estimativa de quilometragem e não informa 
a franquia mensal por veículo, para ser realizado a composição do custo.
Resposta: Prezados, realmente o edital não informa a quilometragem e 
combustível por serem estimativas, entretanto, informamos por correio 
eletrônico a todos os interessados as estimativas usuárias atualmente 
do COR.
5 - O valor de R$ 5.600,00 é o estimado mensal por veículo ou corresponde 
ao combustível para os 04 veículos?
Resposta: Para cada veículo
6 - No edital consta: “Veículo do tipo sedan, modelo com no máximo 2 (dois) 
anos de fabricação, com carroceria composta por 3 (três) compartimentos 
separados (...)” Por favor, esclarecer sobre a carroceria informada, tendo 
em vista que o veículos que atendem às especiicações não comportam em 
sua estrutura carroceria à parte.
Resposta: Se o veículo for SEDAN entende-se por três compartimentos, 
banco da frente, banco traseiro e mala fechada. Se for Pick UP, entende-se 
por três compartimentos, banco da frente, banco traseiro e caçamba própria 
do veículo.
7 - Solicitamos esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico PE- GI Nº 
92/2022 conforme abaixo: - Solicitamos que seja informado a estimativa 
mensal de quilômetro rodado dos veículos contratados para que possamos 
fazer o Demonstrativo de Formação de Preços e calcular o custo mensal 
dos combustíveis e o custo de manutenção.
Resposta: Informo que o gasto mensal de combustível importa em R$ 5.600,00.
8 - Conforme informado, o custo mensal de combustível é de R$ .5.600,00, 
solicitamos esclarecimento conforme abaixo: - Qual seria a estimativa de 
quilômetro rodado por mês para os veículos tipo Pick-up e para o veículo 
tipo Sedan uma vez que a manutenção é feita de acordo com a quilome-
tragem rodada?
Resposta: A estimativa é por veículo.
9 - O custo de combustível informado é de R$ . 5.600,00 seria por veículo 
ou para todos os veículos tendo em vista dois tipos de combustíveis 
Diesel para Pick-up e gasolina para sedan?
Resposta: A quilometragem mensal é aproximadamente 4.200 km, pode 
considerar tanto para sedan quanto para Pick up.

10 - Entendemos que as despesas com pedágios e estacionamentos ocor-
rerão por conta da contratada. Favor informar a estimativa mensal das des-
pesas com pedágios e estacionamento para cada veículo?
Resposta: Sim os custos com pedágios no âmbito do Município (SEM 
PARAR) e estacionamentos serão da CONTRATADA.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE

 DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
GERÊNCIA DE PREPARO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE-GI Nº 117/2022
PROCESSO Nº 10/000.038/2022 - Coordenadoria Executiva da Diversidade 
Sexual / GI/CEDS
OBJETO: Prestação de serviço de produção de um vídeo institucional com 
mensagem de prevenção de ISTs - Tal ação de comunicação é de suma 
importância para a disseminação da mensagem de prevenção de saúde ao 
no que tange a ISTs e AIDS, e deverá ser reverberado em todo Brasil através 
das redes sociais.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 78.650,00 (setenta e oito mil seiscentos 
e cinquenta reais).
DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 16 de fevereiro de 2022, 
às 11:00 horas.
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBS.: A íntegra do Edital encontra-se disponível no site http://www.com-
prasgovernamentais.gov.br e no e-comprasrio.rio.rj.gov.br ou junto GI/
SUBG/CGCL/GPL-GERÊNCIA DE PREPARO DE LICITAÇÕES, na Rua 
Afonso Cavalcanti, 455 - sala 1568 - Cidade Nova - Rio de janeiro, das 09:00 
às 18:00 horas, nos dias úteis, mediante apresentação do carimbo de CNPJ 
da empresa.

O certame será transmitido, ao vivo, pelo canal oicial Licitações Prefei-
tura do Rio, na plataforma Youtube (canal oicial da Prefeitura do Rio), 
endereço https://www.youtube.com/channel/ UC8TmS0doNwWuainQo-
GSkNSQ, conforme regulamentação contida na Resolução SEGOVI Nº 57, 
de 21 de maio de 2021.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao_
segovi@rio.rj.gov.br e pelo telefone: (21) 2976-2263 ou (21) 2976-1061.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE

 DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
GERÊNCIA DE PREPARO DE LICITAÇÕES

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONCURSO Nº 02/2021 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ
PROCESSO Nº 10/100.096/2021
OBJETO: Realização de concurso público que tem por objetivo selecio-
nar um (1) trabalho monográico cientíico, realizado em instituições de 
pesquisa, com no mínimo 100 páginas e no máximo 300 páginas, este 
trabalho pode ser de dois tipos. O primeiro tipo corresponde aos trabalhos 
de conclusão dos cursos de graduação (TCC), Mestrado (dissertação), 
e Doutorado (tese). A monograia premiada será publicada pelo Arquivo 
Geral da Cidade do Rio de Janeiro sob a forma de livro.
TIPO DE LICITAÇÃO: CONCURSO
CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO:

FASES: DATAS:
Inscrições no processo seletivo 03/12/2021 à 18/01/2022
Reuniões da Comissão Julgadora 19/01/2022 à 15/03/2022
Publicação do resultado da seleção no Diário 
Oicial do Município 29/03/2022

OBS.: Fica prorrogado o prazo conforme disposto no cronograma da licitação.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

GERÊNCIA DE PREPARO DE LICITAÇÕES
CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2022

PARA A SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Convoco as empresas que possuem interesse quanto ao fornecimento de 
plataforma digital interativa (veriicação de background check), de pessoas 
físicas, jurídicas ou entidades de qualquer natureza, visando subsidiar a 
tomada de decisões de âmbito administrativo interno no que tange à avalia-
ção de integridade, para a realização de uma prova de conceito (Poc) com 
o objetivo de testar e demonstrar o funcionamento de suas plataformas por 
um período não inferior a 15 (quinze) dias. O link ou o software, incluindo as 
orientações para o acesso e utilização da plataforma, deverão ser encami-
nhados para o e-mail: licitação_segovi@rio.rj.gov.br até o dia 09.02.2022.

SECRETARIA DE FAZENDA 
E PLANEJAMENTO

_ _ _

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 

E TERRITORIAL URBANA
FP/SUBEX/REC-RIO/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

 E CONTROLE PROCESSUAL
EDITAL

O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle Processual da FP/
SUBEX/REC-RIO/CIP-2 faz saber aos contribuintes abaixo relacionados, 

a CONCLUSÃO de seus processos administrativos. O Processo encon-
tra-se à disposição do contribuinte ou seu representante legal devidamen-
te habilitado, na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Anexo, sala 109 - Térreo 
e será arquivado no prazo de 60 (sessenta) dias.

Processo: 04/33/300.470/2021
Endereço: AVN MINISTRO EDGARD ROMERO, 143, LOJA B, MADU-
REIRA, RJ, CEP: 21360-201
Requerente: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL
Inscrição: 1877023-0
Ciência: Trata de CI para regularização cadastral e iscal dos imóveis de 
inscrição em epígrafe.
Com base nas informações de ls. 03 consultas ao SÍNAE foram promovidas 
as seguintes alte rações cadastrais e iscais a partir de 2016:
Inscrição: 1671852-0
Alterada a tipologia para loja, utilização não residencial, posição sobreloja;
Emitida guia 01/2021 consignando as diferenças de IPTU de 2016 a 2021.
Inscrição: 1877023-0
Alterada a tipologia para loja, utilização não residencial;
Emitida guia 01/2021 consignando as diferenças de IPTU de 2016 a 2021.
Inscrição: 0214092-9
Alterada a tipologia para loja, utilização não residencial;
Emitida guia 01/2021 consignando as diferenças de IPTU de 2016 a 2021.
Inscrição: 0210738-1
Em consulta a tela AUDI2 foi veriicado que as alterações de tipologia 
e utilização já foram realizadas por meio da Cl 04/33/300.133/2017 em 
14/11/2021.
Diante do exposto proponho o encaminhamento do presente processo 
inicialmente à FP/SUBEX/CIP-2 para ciência do contribuinte do teor das 
medidas adotadas e retirada de guias (notiicar no endereço dos imóveis).
Após o prazo recursal encaminhar ao arquivo.
FP/SUBEX/CIP-4, 16/11/2021.
Rita de Cássia C S. Mendes Fiscal de Rendas - SMF Matr. 10/094916-4
De acordo. FP/SUBEX/CIP-4, em 24/11/2021
PUBLICADO PELA DEVOLUÇÃO DO A.R. POR MOTIVO DE: DESTI-
NATÁRIO MUDOU-SE

Processo: 04/33/300.753/2018
Endereço: RUA AFONSO PENA, 71, APT 506, TIJUCA, RJ, CEP: 20270-243
Requerente: REGINA PEREIRA
Inscrição: 0607872-9
Ciência: Trata-se de revisão cadastral relativa ao imóvel de inscrição 
0607872-9.
Da análise cadastral
Em conformidade com a notiicação recebida em 27/11/2018, foram apurados 
na revisão os seguintes dados cadastrais:

Parte Tipologia Utilização Área (m2) Posição Idade

1  Casa Não Residencial 63 Frente  1951

2  Casa Não Residencial 192 Frente  2014

*A atribuição de partes distintas decorre do fato de haver uma segunda 
parte no imóvel, mais nova que a primeira.
Da revisão dos lançamentos
Considerando a alteração cadastral descrita acima, temos a informar:
Emitida a guia complementar 02/2019, lançando as diferenças de IPTU e 
TCL devidas no presente exercício. Esta guia deverá ser paga;
Veriicaram-se diferenças de IPTU e TCL devidas nos exercícios de 2014 
a 2018. Ressalta-se que essas diferenças foram remitidas, nos termos do 
artigo 13 da Lei 2.277/1994.
Solicita-se dar ciência ao Contribuinte do presente despacho e efetuar a 
entrega da guia do item 1.
Após o prazo recursal, ao Arquivo.
Em 03 de julho de 2019
João Américo Barbosa Ribeiro
Fiscal de Rendas / Substituto da Gerente
Matr. 12/245682-0
F/SUBTF/CIP-5
PUBLICADO PELA DEVOLUÇÃO DO A.R. POR MOTIVO DE: DESTI-
NATÁRIO MUDOU-SE

Processo: 04/33/300.753/2018
Endereço: RUA ENGENHEIRO PINHO DE MAGALHÃES, 131, VILA DA 
PENHA, RJ, CEP: 21220-410
Requerente: PAULO CESAR MAIA MONTEIRO
Inscrição: 1331744-1
Ciência: Trata-se de revisão cadastral relativa ao imóvel de inscrição 
1331744-1, localizado na Rua Eng. Pinho de Magalhães, 131.
Da análise cadastral
Em conformidade com a notiicação recebida em 27/11/2018, foram apu-
rados na revisão os seguintes dados cadastrais:

Parte Tipologia  Uilização Área (m²) Posição Idade

 1  Casa Residencial  62  Frente  1976

 2  Casa Residencial  138  Frente  2014

A atribuição de partes distintas decorre do fato de haver uma segunda 
parte no imóvel, mais nova que a primeira.
Da revisão dos lançamentos
Considerando a alteração cadastral descrita acima, temos a informar:
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