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10 (dez) dias, ter vistas e apresentar defesa escrita no processo nº 07/04/003.240/2017, a que responde perante 
esta Comissão, sob pena de Revelia, uma vez que foi indiciada, por transgressão do Artigo 167, inciso I e 168, 
inciso XIII, da Lei 94/79, por haver completado 60 (sessenta) faltas interpoladas no período de 18/08/2017 a 
22/11/2017 e no processo apenso nº 07/04/000.413/2018, por ter completado 30 faltas consecutivas no período 
de 01/02/2018 a 02/03/2018. Por este Edital fica ainda ciente de que, nos termos do Artigo 195, da Lei 94/79, 
combinado com o artigo 64, da Resolução CVL nº 84 de 26 de fevereiro de 2018, em atenção à ampla defesa as-
segurada pela Constituição Federal, poderá, no prazo de 05(cinco) dias, compreendido no prazo para a defesa, 
requerer nova inquirição de testemunhas, cujos depoimentos lhe possam ser comprometedores, ou inquirição de 
testemunhas ainda não ouvidas, bem como postular diligências e tudo o mais que julgar necessário ao perfeito 
esclarecimento dos fatos, casos em que o prazo para a defesa ficará suspenso, sendo reaberto pelo período 
restante, a partir da ciência de V.Sª da realização dos atos requeridos ou do indeferimento do pedido, com as ra-
zões pertinentes. Os prazos serão contados em dias corridos e fluirão a partir da terceira publicação deste Edital.

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMUNICADO

AGCRJ PARTICIPA DA II SEMANA NACIONAL DE ARQUIVOS
Entre os dias 4 e 9 de junho acontecerá a II Semana Nacional de Arquivos, evento organizado pelo Arquivo 
Nacional e pela Fundação Casa de Rui Barbosa que contará com a participação de centenas de instituições 
arquivísticas brasileiras.

No dia 4 de junho (hoje), às 9h, ocorrerá no Auditório do AGCRJ a abertura do APEX (Audiovisual Preservation 
Exchange), contando com a participação de representantes das seguintes instituições: AGCRJ, Departamento 
de Cinema e Vídeo (UFF), Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) e Centro Técnico 
do Audiovisual (CTAv). Realizado desde 2008, é a primeira vez que o evento ocorre no Brasil.

No dia 5 de junho, também como parte do APEX, acontece a Palestra com o Cineasta Bill Brand, que abordará 
questões como as interseções de arquivamento, arte, compromisso e o ativismo para salvaguardar a memória 
audiovisual.

No dia 7 de junho, às 14 horas, o AGCRJ irá exibir o Filme “Cartas para um ladrão de livros” (Direção de Carlos 
Juliano Barros e Caio Cavechini), seguido de debate com a Diretora do AGCRJ, Dr.ª Beatriz Kushnir e Solange 
Rocha, da Câmara Técnica de Preservação (CONARQ). Contaremos também com a presença de um represent-
ante da Polícia Federal, por meio de apresentação on-line.

A exibição do filme é um desdobramento da apresentação da diretora do AGCRJ, Dr.ª Beatriz Kushnir, do trab-
alho “Da manchete à notinha de canto: os furtos do patrimônio público, a privatização dos acervos do cidadão.” 
que acontece no dia anterior, 06 de junho, no Arquivo Nacional, compondo a mesa “Fronteiras entre O Público e 
O Privado em Documentos de Arquivo”.

Encerrando suas atividades na II Semana Nacional de Arquivos, no dia 08/06/2018, no período de 10 às 12 horas 
e de 14h às 16h, o AGCRJ oferecerá ao público visitas guiadas à instituição. Nelas, poderão ser observadas as 
exposições que o AGCRJ mantém, o cuidado com o acervo para que possa ser disponibilizado aos consulentes, 
além de exemplares de documentos dos setores de atendimento ao público.

Para maiores informações sobre as atividades propostas pelo AGCRJ, escreva para: arquivog@pcrj.rj.gov.br. 
Acesse também a página da II Semana Nacional de Arquivos em: http://semanadearquivos.arquivonacional.gov.br.

Endereço: Rua Amoroso Lima, nº 15 – Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – PREVI-RIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Financiamento Imobiliário:
Comparecer, ATÉ 22/06/2018, no PREVI-RIO – Atendimento da Gerência Financeira, Rua Afonso Cavalcante nº 
455, 11º andar, Ala A, sala 1123, no horário de 10 às 16 horas.

CONVOCAÇÃO
NOME PROCESSO

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 05/510.072/08
CLAUDIA LINS ASSUNÇÃO SPINDOLA 05/507.521/06

CLEODEA TANIA LYRA SOARES 05/511.190/08
ELIANE DOS SANTOS GUIMARAES 05/510.728/08

FATIMA SUELI JOAQUIM LOURENÇO 05/516.374/08
JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 05/507.710/08

LILIANE MARIA BORNEO DE ALMEIDA 05/502.902/08
LUCI NUNES DE OLIVEIRA 05/504.882/12

LUCIMAR DA SILVA 05/501.920/93
MARCO AURELIO AMARO E MARISE LOPES MACHADO AMARO 05/512.176/08

MARIA CELINA ANTUNES DOS SANTOS 05/513.352/08
MARY IVONE MARTINS DE SOUZA 05/505.350/12

RICARDO SILVEIRA BARROS 05/509.014/10
SILVIA REGINA DE SOUZA BARBOSA VASCONCELOS 05/517.135/08

NANCI OLIMPIA DOS SANTOS 05/509.417/06
EUNICE MARIA DOS SANTOS 05/501.897/08

1º CONVOCAÇÃO
NOME PROCESSO

IRIS MARIA DA SILVA 05/505.857/04
IZA MARIA DO CARMO 05/510.899/06

ELIZABETH CHRISTIANO DE ALMEIDA PROENÇA 05/504.139/12
MONICA TEREZA ALVES DO CARMO 05/517.674/96

ROSELEE PINHEIRO ROSNER 05/505.492/99
ALINE MENEZES SOARES 05/511.388/08

SERGIO AUGUSTO DA SILVA BERNARDO 05/515.437/08
CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 05/507.612/06

CRISTIANE SANTANA RAMOS DOS SANTOS 05/509.451/08

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
ATA SUMÁRIA DA 128ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de abril de 2018, às 15h, na sala de reuniões do 13º andar, Rua Afonso Cav-
alcanti, 455 – CASS – Cidade Nova, nesta cidade.

2. ORDEM DO DIA: 1. Apreciação das Atas Sumárias da 126ª e da 127ª Sessões Ordinárias do CAD; 2. Assun-
tos Gerais.

DELIBERAÇÕES: A sessão foi presidida pelo Exmo. Senhor Ailton Cardoso da Silva, Chefe de Gabinete 
do Prefeito – Suplente do Prefeito. Aberta a sessão, o Conselheiro Bruno de Oliveira Louro, Presidente do 
PREVI-RIO, em cumprimento ao item 1 da pauta, registrou que os membros do CAD receberam as minutas das 
Atas Sumárias da 126ª e da 127ª Sessões Ordinárias via e-mail e perguntou se os Conselheiros concordavam 
com os textos. Após discussão sobre os textos e com os devidos ajustes, todos os presentes aprovaram e rubri-
cam as novas impressões dos textos das Atas Sumárias da 126ª e da 127ª Sessões Ordinárias do CAD. Com 
relação ao item 2 da pauta, o Presidente do PREVI-RIO deu ciência aos Conselheiros a respeito: a) da Resolu-
ção “P” nº 2153, de 05/04/18, editada pela Subsecretaria de Serviços Compartilhados que nomeou a Comissão 
Eleitoral, e também dos procedimentos já em andamento para a realização das eleições dos novos Conselheiros 
para o CAD - Biênio 2018/2020, cuja posse está prevista para o mês de novembro de 2018; b) sobre a com-
posição da equipe que irá compor a Coordenadoria de Inteligência Previdenciária do PREVI-RIO; c) da revisão 
da Lei nº 5.300/2011, cujo projeto de alteração está pronto, contudo, na Secretaria da Casa Civil, estão sendo 
realizadas reuniões periódicas para a discussão deste tema com os servidores municipais representados pelas 
associações e sindicatos, que conta com a presença do Conselheiro Alberto Balassiano como representante da 
SEAERJ, com o objetivo de garantir a participação dos servidores na redação final do projeto de alteração da 
Lei nº 5.300/2011, sempre limitando-se a atender os quatro itens aprovados na última Sessão Ordinária do CAD, 
com necessidade de deliberação em nova Sessão caso a proposta dos servidores não esteja contemplada no 
que já foi aprovado pelo CAD; d) sobre as tratativas com a operadora de plano de saúde ASSIM, cujo objetivo 
principal é a redução da sinistralidade, para, através do programa Special Life da ASSIM, identificar os servidores 
hiperutilizadores e os servidores portadores de doenças crônicas que receberão orientações e acompanhamento 
especializado; sendo a primeira ação a presença do ônibus da ASSIM no estacionamento do CASS nos dias 25, 
26 e 27 do mês corrente para promover a Semana de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, dias nos 
quais o servidor, conveniado ou não, poderá aferir sua pressão arterial e receberá orientações sobre a preven-
ção e o combate à hipertensão arterial; e) sobre o início das obras que a empresa SmartFit realizará a partir do 
mês corrente no Clube do Servidor conforme previsto no contrato de permissão de uso da área de 1.222 m2 do 
Clube; o Conselheiro Jorge Paulo Magdaleno Filho indagou se a SmartFit oferecerá mensalidade diferenciada 
para o servidor municipal utilizar as futuras dependências da academia no Clube. Em resposta, o Presidente do 
PREVI-RIO esclareceu que este assunto já está sendo analisado pela Subsecretaria de Serviços Compartilha-
dos; o Presidente do PREVI-RIO informou que deu início às análises para que a área do Clube destinada a um 
restaurante seja também licitada, no intuito de tornar o Clube sustentável; esclareceu que a gestão das ativida-
des desportivas no Clube é, conforme tratativas realizadas, de responsabilidade da Guarda Municipal e, com o 
PREVI-RIO, na figura de dois professores de educação física cedidos pela Secretaria Municipal de Educação 
ao PREVI-RIO, ficou a gestão administrativa e o apoio da formulação da grade das aulas f) sobre a troca do piso 
que será realizada no 11º andar do PREVI-RIO, para retirada do carpete que, desde 1992, não sofre reforma. O 
Presidente do PREVI-RIO agradeceu a presença de todos e encerrou o sessão.

3. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Ailton Cardoso da Silva – Chefe de Gabinete do Prefeito – Suplente do Pre-
feito; Bruno de Oliveira Louro – Presidente do PREVI-RIO; Mauro Barata Soares de Figueiredo – Subsecretário 
do Tesouro Municipal – Suplente da Secretária Municipal de Fazenda; Roseane Fernandes Cerbino – Suplente 
do Procurador Geral do Município; Paulo Albino Santos Soares - Subsecretário de Serviços Compartilhados; 
Leandro Ribeiro Campos – 1º Eleito; Fátima das Graças Lima Barros – 2º Eleito; Alberto Balassiano – 3º Eleito; 
Jorge Paulo Magdaleno Filho – 4º Eleito.

RELAÇÃO DE CONVIDADOS: Fernanda Nunes Leiroz – Diretora de Administração e Finanças do PREVI-RIO; 
Fernando Barbosa Marcondes de Carvalho – Diretor Jurídico do PREVI-RIO.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB
EXPEDIENTE DE 21/05/18

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb informa que disponibilizará a captação de demanda dos 
órgãos/entidades da administração direta e indireta que desejem participar do processo licitatório para aquisição 
dos itens elencados abaixo, através do Sistema de Registro de Preços - SRP.
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser feito através dos telefones (21) 2214-7109, (21) 2567-7169 e 
(21) 2214-7128, ou pelo e-mail fgpcompras_comlurb@rio.rj.gov.br. As demandas serão recebidas até 03 
(três) dias úteis contados a partir da data de publicação no Diário Oficial, no e-mail acima, onde deverão constar 
também os dados dos órgãos demandantes para contatos futuros.

• Camisa polo na cor azul, em tecido 63% poliéster e 37 % viscose, com tarja COMLURB estampada na parte 
superior e estampa Rio/Prefeitura/Comlurb nas costas;
• Solução de hipoclorito de sódio a 1% - O produto deverá apresentar-se para pronto uso contendo 1% de Cloro 
Ativo (Cl2) isento de contaminantes como metais (níquel, cobre, ferro, etc.) e sólidos em suspensão;
• Máscara semifacial descartável contra partículas tóxicas (poeiras), modelo 302;
• Tinta anticorrosiva (zarcão), acondicionada em galão de 3600 ml;
• Tinta acrílica na cor concreto, acondicionada em galão de 3600 ml;
• Saco plástico transparente com capacidade 100 litros, destinado ao acondicionamento de resíduos sólidos 
recicláveis coletados pela COMLURB.

 SECRETARIA DE FAZENDA
_ _ _

COMISSÃO DE PREGÃO
ERRATA

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO PE – SMF Nº 0191/2018
Processo: 04/001.115/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DE CONTROLE DE PÚBLICO, PARA ORGANIZAR O 
ATENDIMENTO ATRAVÉS DE UM SISTEMA ELETRÔNICO DE ORIENTAÇÃO DE FILA ÚNICA, INCLUINDO 
A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.
Valor estimado: R$ 30.264,00 (trinta mil duzentos e sessenta e quatro reais)
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