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 AVISOS, EDITAIS 
 E TERMOS DE CONTRATOS

_ _ _

 GABINETE DO PREFEITO
_ _ _

INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Seletivo Público nº 001/2014 - PROGRAMA PRÓ-APAC, que 
visa apoio à conservação do Patrimônio Cultural Imóvel privado, utilizan-
do valores provenientes do Programa de Apoio à Conservação do Patri-
mônio Cultural – PRÓ-APAC. – Ficam adiadas as inscrições para o dia 
10/03/2014, até as 17h.

INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo: 12/000.871/2011 - Processo Seletivo Público nº 007/2013 - 
PROGRAMA PRÓ-APAC, que visa apoio à conservação do Patrimônio 
Cultural Imóvel privado, utilizando valores provenientes do Programa de 
Apoio à Conservação do Patrimônio Cultural – PRÓ-APAC. – Ficam adia-
das as inscrições para o dia 10/03/2014, até as 17h.

INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/14

ERRATA
Onde se lê:
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
[…]
4.1.4 - Os proponentes poderão inscrever até 03 (três) projetos culturais 
por CNPJ, sendo no máximo 02 (dois) projetos contemplados.

Leia-se:
4.1.4 - Os proponentes poderão inscrever até 04 (quatro) projetos cultu-
rais por CNPJ, sendo no máximo 03 (três) projetos contemplados.

INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 007/13 – 

PROCESSO 12/000.871/2011
ERRATA

Onde se lê:
5 - CRITéRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS
[…]
5.5.2 - Para compor a relação dos projetos que serão submetidos à ava-
liação, o Presidente da Comissão de Seleção adotará a seguinte meto-
dologia:

a) agruparão na ordem decrescente de pontuação todos os projetos que 
não foram eliminados, com propostas de apoio separadas por faixa de cus-
to, a saber: orçamentos até R$ 200.000,00, orçamentos entre 2000.000,01 
e 300.000,00 e orçamentos entre 300.000,01 e R$ 400.000,00;

Leia-se:
5.5.2 - Para compor a relação dos projetos que serão submetidos à ava-
liação, o Presidente da Comissão de Seleção adotará a seguinte meto-
dologia:

a) agruparão na ordem decrescente de pontuação todos os projetos que 
não foram eliminados, com propostas de apoio separadas por faixa de cus-
to, a saber: orçamentos até R$ 200.000,00, orçamentos entre 200.000,01 
e 300.000,00 e orçamentos entre 300.000,01 e R$ 400.000,00;

 SECRETARIA DA CASA CIVIL
_ _ _

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão Nº: PP 006/2014

Processo: 01/800.023/2014

Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Predial para a sede da 
CDURP, devidamente descritos, caracterizados e especificados no 
Termo de Referência, parte integrante do Pregão Presencial.

PREÂMBULO

No dia 17 de fevereiro de 2014, às 14:30 horas, reuniram-se na Companhia 
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. - 
CDURP, sito à rua Gago Coutinho, nº 52 – 5º andar do IPP, a Pregoeira e 
a equipe de apoio Raquel Albuquerque e Roberto Cesar Santoro nomea-
dos através da PORTARIA “P” nº 95, de 18 de julho de 2012, dos autos, 
para o Julgamento do Envelope B do Pregão em epígrafe.

O representante da empresa AVX Sistema de Gestão Integrados e 
Projetos Ltda foi substituído e juntamente credenciado junto ao certame.

Aberta a sessão, a pregoeira informou o resultado da diligência realizada 
no item (B.1.) do Edital.

A Comissão de Licitação em contato com o CREA-RJ no dia 14 de fe-
vereiro de 2014 foi informado pela funcionária Tânia Valetim, setor de 
licitações, que os registros no CREA-RJ são dos engenheiros. Informou 
também, que ao sair da empresa o engenheiro leva o seu acervo para 
outra empresa na qual prestará serviço. Com isso essa empresa passa a 
ter os registros do funcionário.

Para sanar essa questão o Jurídico da CDURP foi consultado e após 
analisar os contratos de trabalho entre a AVX (licitante) e os responsáveis 
técnicos que constam no registro do CREA informou que o mesmo com-
prova o vinculo empregatício com a AVX Sistema de Gestão Integrado e 
Projetos Ltda.

A considerar o acima exposto, essa Comissão entende que os Atestados 
apresentados são válidos, uma vez que, sendo parte do quadro de fun-
cionários, a Licitante também passa a ter a qualificação dos seus respon-
sáveis técnicos.

RESULTADO

A vista da habilitação foi declarado:

AVX Sistema de Gestão Integrado e Projetos Ltda - Habilitada

O representante da empresa Mark Building Gerenciamento Predial Ltda 
e da empresa Copa Engenharia Construções Ltda participantes do cer-
tame manifestaram interesse de interpor recurso. Fica aberto o prazo de 
3 (três) dias úteis para apresentação do recurso e o sucessivo prazo de 
contra recurso, estando os licitantes intimados pessoalmente.

O representante da Copa Engenharia e Mark Building solicitaram para 
constar em ata que a Comissão não atendeu ao item (B.1) do Edital.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 15:00h no dia 
17/02/2014, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da 
Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

INSTITUTO PEREIRA PASSOS
COMUNICADO

Instituto Pereira Passos e Defesa Civil lançam sistema
que mapeia o Alerta Rio

Segurança e precisão para a tomada de decisões. Essas são algumas 
das qualidades presentes no aplicativo Mapa Digital Alerta Rio lançado 
pelo Instituto Pereira Passos/UPP Social da Prefeitura do Rio de Janeiro 
em parceria com a Subsecretaria de Defesa Civil. A tecnologia hospeda-
da no portal Armazém de Dados permite visualizar a distribuição espa-
cial dos Pontos de Apoio, Sirenes e Estações Alerta Rio (GeoRio), que 
atendem as comunidades contempladas pelo Sistema de Alerta e Alarme 
Comunitário, projeto coordenado pela Subsecretaria de Defesa Civil e 
que tem por foco auxiliar as Ações de Redução de Riscos e Desastres 
relacionados às chuvas fortes e/ou prolongadas. “Ferramentas como es-
tas são fundamentais para ajudar a cidade do Rio Janeiro a melhorar a 
integração e o atendimento aos moradores de favelas”, afirmou Eduarda 
La Rocque, presidente do IPP/UPP Social.

Todas as informações presentes no aplicativo são georreferenciados e 
disponibilizadas em cima do mapa base da Cidade do Rio. “No Mapa 
Alerta Rio é possível visualizar as ortofotos do Rio de Janeiro, consul-
tando referências como pontos de apoio, sirenes, estações Alerta Rio, 
além de localizar endereços, desenhar; medir pontos; linhas; polígonos; 
textos; fora exportar imagens e imprimir”, explica Vânia Amorim, técnica 
da Gerência de Estudos Habitacionais do IPP, que trabalhou no desen-
volvimento da tecnologia.

Além disso, o mapa contém informações sobre aeroportos, estações de 
metrô, delegacias policiais, corpo de Bombeiros, unidades de saúde mu-
nicipais, estaduais e federais, escolas municipais, locais de referências, 
limites administrativos de bairros, Áreas de Planejamento (APs) e Regi-
ões Administrativas (RAs), dados sobre hidrografia, edificações, praças 
e logradouros.

Para acessar o aplicativo é preciso acessar este link:
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/mapa_digital_rio//?config=config/defesacivil/
alertario.xml

Sistema de Alerta e Alarme Comunitário:

O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário consiste em um conjunto de 
ações realizadas pela Prefeitura do Rio para evitar desastres provocados 
por chuvas fortes. Sirenes são instaladas em comunidades com alto risco 
de deslizamentos e equipes da Defesa Civil e do Alerta Rio monitoram as 
chuvas na cidade. Se identificarem que as chuvas chegaram a níveis crí-
ticos, com grande acumulado de água que pode provocar deslizamentos 

nestes locais, o  Sistema de Alerta e Alarme é acionado diretamente do 
Centro de Operações Rio. Nessas ocasiões, os agentes e as lideranças 
locais recebem mensagens (torpedos) nos aparelhos celulares cedidos 
pela Prefeitura do Rio e orientam os moradores a se deslocarem de ma-
neira organizada aos pontos de apoio. A Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro tem papel fundamental na busca pela Redução do Risco de 
Desastres. Desta forma é necessária a manutenção, o fortalecimento e 
a implantação protocolos para tornar a cidade, cada vez mais, resiliente 
a chuvas fortes.

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - SEDECON

_ _ _

COMUNICADO
OPERAÇÃO “CONSUMIDOR, ESSA é SUA PRAIA” 

VAI CONTINUAR NAS PRÓXIMAS SEMANAS
Fiscais e agentes das secretarias municipais de Defesa do Consumidor 
e Ordem Pública vão prosseguir nas próximas semanas com a operação 
de fiscalização e combate a práticas abusivas contra consumidores cario-
cas. O trabalho ficará concentrado na orla marítima, junto a quiosqueiros, 
barraqueiros e ambulantes, do Flamengo ao Recreio dos Bandeirantes.
Há uma semana, a ação “Consumidor, essa é sua praia!”, já distribuiu 
exemplares do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) 
e panfletos educativos com orientações aos comerciantes e banhistas so-
bre a importância da exposição da tabelas de preços, sem rasuras, além 
de outras questões como elevação de preços sem justa causa; cobrança 
abusiva; venda casada e valores diferenciados para consumidores locais 
e turistas.
O Objetivo é estimular uma melhor convivência entre fornecedores e con-
sumidores e evitar práticas que prejudiquem o consumidor.
Quem se sentir prejudicado, pode enviar reclamações ao Procon Carioca 
pelo Facebook (www.facebook.com/proconcarioca); Twitter (twitter.com/
ProconCarioca); e-mail (atendimento@proconcarioca.org.br) ou pelo site 
www.rio.rj.gov.br/web/proconcarioca.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
 ORDEM PÚBLICA

_ _ _

COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHOS DO COORDENADOR

EXPEDIENTE DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014
OUTROS DESPACHOS
04/151.093/2013 – Adshel Ltda.
- NEGO provimento ao recurso interposto por Adshel Ltda, e MANTENHO 
o Auto de Infração nº 664.503 de 09/12/13, por não ter sido apresentado 
nenhum fato novo que justifique a revisão da decisão de 1ª instância.
04/151.098/2013 – Adshel Ltda.
- NEGO provimento ao recurso interposto por Adshel Ltda, e MANTENHO 
o Auto de Infração nº 641.499 de 03/12/13, por não ter sido apresentado 
nenhum fato novo que justifique a revisão da decisão de 1ª instância.

EXPEDIENTE DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014
PROCESSOS EM EXIGÊNCIA
04/740.240/2012 – Drogaria Farmacêutica do Meier Ltda.
Concedo 30 dias para apresentação do documento pendente:
- Licenciamento Sanitário.
04/740.286/2012 – RNG Distribuidora de Veículos Ltda.
Concedo prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do documento pen-
dente que possibilite nova análise do pedido.
- Licenciamento Ambiental.
- Declaração de Rebaixamento de meio-fio, da SECONSERVA.
- Certificado das Condições de Acessibilidade, da SMTR.

COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5ª INSPETORIA REGIONAL DE LIC. E FISCALIZAÇÃO

AVISO DE AUTUAÇÃO
A Diretora da 5ª Inspetoria Regional de Licenciamento e Fiscalização faz 
saber que foram lavrados os seguintes Autos de Infração. Caso assim o 
desejar, o autuado poderá oferecer defesa ou impugnação ao referido 
Auto de Infração, impreterivelmente, até a data indicada, na 5ª IRLF, lo-
calizada na Rua Silveira Martins, 104 – Catete.
Nº AUTO Razão Social (Contribuintes Irregulares - IA e II) PRAZO
662838 QUEBRA NoZES CASA DE FESTAS INFANTIL LTDA 12/03/2014
662839 EMPRESA CINEMAS SÃo LUIZ S A 12/03/2014
662840 INSTITUTo DE EDUCAÇÃo GALILEU GALILEI LTDA 14/03/2014
662841 J. D. CoPA DoCERIA LTDA 14/03/2014
662842 STARBUCKS BRASIL CoMERCIo DE CAFES LTDA 14/03/2014
662843 CAFÉ E BAR ToNJU LTDA 16/03/2014
662844 CAFÉ E BAR ToNJU LTDA 16/03/2014
662845 CANTINA SANREMESE CAFÉ E RESTAURANTE LTDA 16/03/2014
662846 RESTAURANTE E LANCHoNETE ENGARRAFAMENTo LTDA. 16/03/2014
662847 RESTAURANTE E LANCHoNETE ENGARRAFAMENTo LTDA. 16/03/2014


