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AVISOS, EDITAIS 
E TERMOS DE CONTRATOS

_ _ _

SECRETARIA DA CASA CIVIL
_ _ _

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COORDENADORIA TÉCNICA DAS COMISSÕES PERMANENTES 

DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
5ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CHAMADA
O Presidente da QUINTA Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, 
designada pela Portaria “P” nº 202, de 14/05/2018 do Subsecretario de 
Serviços Compartilhados, para promover a instrução do inquérito adminis-
trativo instaurado com base no processo nº 07/06/000.560/2018, tendo em 
vista o disposto no Art. 203, da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, FAZ 
SABER o servidor Bruno Dantas de Sousa, Agente Educador II, matri-
cula 10/244.944-5, que deverá comparecer, dentro de 10 (dez) dias, à sede 
da referida Comissão, no Anexo, Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 8º andar, 
Cidade Nova, das 9h às 15h, a fim de prestar declarações no inquérito 
administrativo a que responde por abandono de cargo.

SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMUNICADO

CRIVELLA ENTREGA NOVA FROTA DA COMLURB 
PARA COLETA SELETIVA, COM VEÍCULOS MAIS MODERNOS

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entregou, nesta quinta-fei-
ra, 23 de agosto, uma frota de 17 novos veículos que serão usados pela 
Comlurb no serviço de coleta seletiva de lixo. Mais modernos e ágeis, os 
veículos possuem mecanismos que reduzem os esforços físicos dos ga-
ris, o que vai dar mais eficiência ao serviço. São 13 caminhões coletores 
com capacidade para oito metros cúbicos; outros quatro são do tipo gaio-
la, com carroceria basculante, de 18 metros cúbicos de capacidade, equi-
pados com guindastes hidráulicos, para facilitar a colocação de materiais 
mais pesados. Todos são azuis, com cabine branca, e exibem adesivos 
com a logomarca da Companhia e do serviço.
– Com esse novo contrato, estamos economizando R$ 300 mil por mês. 
Essas viaturas eram alugadas de outra empresa, pagando R$ 3,6 milhões 
a mais (por ano). São R$ 3,6 milhões que fazem muita diferença para o 
Rio de Janeiro – destacou Crivella. – Quando vemos, em momento de 
crise como esse, o município poder renegociar sua frota específica para 
coleta seletiva, isso é algo extraordinário – acrescentou.
O presidente da Comlurb, Tarquínio de Almeida, ressaltou que os novos 
veículos deverão permitir à companhia ampliar o serviço de coleta seletiva.
– São veículos de última geração, com capacidade maior do que a frota 
anterior, e com possibilidade de atingirmos a coleta seletiva nos 160 bair-
ros do município. Com o contrato antigo, até hoje estávamos coletando 
em 113 bairros. Daqui para a frente, a Comlurb vai buscar a meta dos 160 
bairros. Podendo entrar nas comunidades também, porque os veículos 
são compactos, justamente para poder acessar ruas estreitas – informou.
Atualmente, a coleta seletiva tem 26 roteiros diários, nos 113 bairros onde 
o serviço é feito, porta a porta, uma vez por semana, em dias alternados 
aos da coleta domiciliar, de segunda a sábado, em dois turnos (inclusive 
nos feriados).
FROTA RENOVADA
Os antigos caminhões da coleta seletiva eram veículos adaptados para 
a função, compactadores que foram modificados para coleta sem com-
pactação de materiais recicláveis. Os novos são próprios para o serviço e 
têm a função basculante, que permite a retirada automática dos materiais, 
sem que os garis precisem descarregar manualmente. Eles também são 
mais baixos na altura, o que reduz o esforço físico despendido pelos garis 
na coleta manual dos recicláveis e agiliza o processo.
Além da frota da coleta seletiva, a Comlurb também está substituindo os 
veículos usados em serviços especiais. São 16 caminhões basculantes 
com capacidade de sete metros cúbicos e três do tipo minibasculantes, 
com carroceria de três metros cúbicos, que serão usados no serviço de 
remoção gratuita. Todos possuem a função que permite o transbordo dos 
materiais automaticamente, sem que os garis precisem descarregar ma-
nualmente. Outros dois caminhões de carroceria – um com tanque de 
água e lava-jato – serão empregados na retirada de pichações e na limpe-
za de túneis e monumentos. São, no total, 38 novos veículos substituindo 
a frota antiga, que já estava com mais de cinco anos de uso.

RIOTUR-EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE ACEITE

Esta comissão composta pelos funcionários abaixo relacionados, respon-
sável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados, obje-
to do Termo de Contrato nº 027/2018 processo 01/220.227/2018, atesta a 
realização do tradicional desfile do “BLOCO CORDÃO DA BOLA PRETA” 
- Carnaval 2018.

Dessa forma, considerando que os serviços foram concluídos a contento 
por CENTRO CULTURAL CORDÃO DA BOLA PRETA com o cumprimen-
to das determinações, vimos dar ACEITAÇÃO da execução dos serviços.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2018
JORGE LUIZ ALVES CELESTINO

Mat.: 555.562-0

MARCELO VERISSIMO
Mat.: 555.991-1

KATIA NAZARETH P.MACHADO
Mat.: 69/557.153-4

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
COMUNICADO

COMLURB APRESENTA NOVA FROTA DE COLETA SELETIVA
Com um dos cenários mais deslumbrantes da cidade ao fundo, a Comlurb 
apresentou nesta quinta-feira (23/8), no Parque do Flamengo, a nova fro-
ta que será usada no serviço de coleta seletiva. Os 17 novos veículos 
são mais modernos, ágeis e com mecanismos que reduzem os esforços 
físicos dos garis que atuam nessa área. Toda a nova frota tem menor 
porte para garantir mobilidade e alcançar ruas mais estreitas. Atualmente, 
a coleta seletiva atende a 113 bairros da cidade. São 26 roteiros diários 
de coleta. O serviço é realizado porta a porta uma vez por semana, em 
dias alternados aos da coleta domiciliar, funcionando regularmente de 
segunda a sábado, em dois turnos, inclusive feriados.

O prefeito Marcelo Crivella esteve presente, ao lado do presidente da 
Comlurb, Tarquinio Almeida, e enalteceu a economia de recursos com 
o novo contrato:

“Quero parabenizar o Tarquinio e sua valorosa equipe. Em um momento 
de ajustes de  contas, com grandes dívidas herdadas e queda de receitas, 
a Comlurb tem usado de muita criatividade para superar as dificuldades. 
Vamos economizar cerca de R$ 3,6 milhões por ano com esse novo con-
trato”. anunciou o prefeito.

Dos 17 novos veículos, 13 são caminhões coletores com capacidade para 
8 metros cúbicos. Outros quatro são veículos gaiola com carroceria bas-
culante, de 18 metros cúbicos de capacidade e guindaste hidráulico, para 
facilitar a colocação de materiais mais pesados. Todos são azuis e com 
cabine branca, adesivados com a logo da Companhia e do serviço.

“Nosso objetivo é chegar aos 160 bairros da cidade e começar a coleta 
seletiva nas comunidades também, porque esses caminhões entram em 
ruas estreitas e becos”, afirmou Tarquinio Almeida.

Os antigos caminhões da coleta seletiva eram veículos adaptados para 
a função, compactadores que foram modificados para coleta sem com-
pactação de materiais recicláveis. Os novos são próprios para o serviço e 
têm a função basculante, que permite a retirada automática dos materiais, 
sem que os garis precisem descarregar manualmente. Eles também são 
mais baixos na altura, reduzindo o esforço físico despendido pelos garis 
na coleta manual dos recicláveis e agilizando o processo.

Além da frota da coleta seletiva, a Companhia também está substituindo 
os veículos usados em serviços especiais. São 16 caminhões basculan-
tes com capacidade de 7 metros cúbicos e três do tipo mini basculantes 
com carroceria de 3 metros cúbicos, que serão usados no serviço de 
remoção gratuita, e todos possuem a função que permite  o transbordo 
dos materiais automaticamente, sem que os garis precisem descarregar 
manualmente. Outros dois caminhões de carroceria, sendo um com tan-
que d`água e lava jato, serão empregados na retirada de pichações e 
limpeza de tuneis e monumentos.

São, no total, 38 novos veículos substituindo a frota antiga, que já estava 
com mais de cinco anos de uso. O gari Renato Sorriso e o Chegando de 
Surpresa, grupo que usa instrumentos, música e dança para dar o recado 
sobre conscientização e a forma correta de descartar o lixo, se apresen-
taram durante o evento. 

INSTITUTO PEREIRA PASSOS
COMUNICADO

IPP E EDUERJ LANÇAM SEXTO VOLUME DA COLETÂNEA 
“REVISITANDO O TERRITÓRIO FLUMINENSE”

No dia 24 de agosto, às 17 horas, será realizado no Instituto Pereira Pas-
sos (IPP) o lançamento do sexto volume da coletânea “Revisitando o Ter-
ritório Fluminense”. Organizada pelos professores da UERJ Glaucio José 
Marafon e Miguel Angelo Ribeiro, a publicação reúne artigos de temáticas 
variadas, mas com o mesmo recorte espacial: o estado do Rio de Janeiro.
Na ocasião, o presidente do Instituto, Mauro Osorio, recebe o economista 
Carlos Lessa para um debate sobre os rumos da economia do estado. O pro-
fessor Glaucio Marafon fará, também, uma apresentação sobre a coletânea.
O evento marca o início da parceria entre a Livraria do IPP e a EdUERJ, que 
traz para o acervo do Instituto diversos títulos da Editora sobre planejamento 
urbano, cartografia, estatística, meio ambiente e história do município.
O encontro acontece no auditório Carlos Nelson Ferreira dos Santos, na 
sede do IPP, Rua Gago Coutinho, número 52, 1º andar. Em seguida, a 
publicação será autografada na livraria, localizada no térreo do prédio.

INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Instrutivo – 02/400.423/2017
Instrumento – Termo Aditivo nº 019/2018 - IPP
Data de Assinatura – 14/08/2018
Partes – Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos e Fabio Silva 
do Nascimento com a interveniência da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro - UERJ
Objeto – Prorrogar por mais 06 meses o prazo de vigência do Termo de 
Compromisso nº 015/2017
Valor do Termo Aditivo – R$5.032,86 (cinco mil e trinta e dois reais e 
oitenta e seis centavos).
PT – 11.35.23.122.0384.4164
CD – 3.3.90.36.07
Fundamento do Ato – Decreto Municipal nº 14.185/1995, Decreto Federal 
11.788/2008 e pelo Convênio nº 037/2017.

INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS
ESCLARECIMENTO REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0305/2018

PROCESSO 02/400.233/2018
1- PERGUNTA: Solicito esclarecimentos acerca do motivo que levou esta 
comissão a reduzir em 25% o valor estimado, passando de 800.308,80 
para 638.530,56, tendo em vista que o contrato é de 24 meses sem previ-
são de reajustes neste período, com fornecimento de materiais e equipa-
mentos, e não encontramos justificativa plausível no novo edital.
Favor informar também qual o percentual de insalubridade que deverá 
ser utilizado para os serventes que manusearão o lixo, pois em nosso 
entendimento consideramos 40%, está correto?

RESPOSTA: 1) O valor estimado do pregão seguiu orientação da 
Comissão de Programação e Controle da Despesa - CODESP que de-
terminou a adoção do valor estimado do posto conforme estudo realizado 
por aquela Comissão. Sendo assim, para prosseguimento do pregão do 
IPP a CODESP condicionou sua autorização ao atendimento do exposto 
no relatório do Parecer e voto daquela Comissão.

Quanto ao percentual de insalubridade deverá ser adotado o de grau míni-
mo de risco, ou seja, 10%, conforme é praticado na contratação em vigor.

2- PERGUNTA: Diante da exigência contratual de reposição sanitária (pa-
pel toalha, papel higiênico e sabonete líquido) existente neste contrato, 
favor esclarecer o número de banheiros existentes no local da prestação 
dos serviços.

RESPOSTA: 2) Temos no prédio sede do IPP 25 banheiros sendo 5 pavi-
mentos  com 4 banheiros, 1 pavimento com 3 banheiros e o andar térreo 
com 2 banheiros.

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

AVISO ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2018 - CDURP

PROCESSO Nº 01/240.050/2018
A Pregoeira comunica aos interessados que fica adiada sine die a realiza-
ção do Pregão Presencial em epígrafe.

SECRETARIA DE FAZENDA
_ _ _

CORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
1ª GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

AVISO DE AUTUAÇÃO
20 DE AGOSTO DE 2018

O Gerente da 1ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização faz 
saber que foram lavrados os Autos de Infração abaixo relacionados. Caso 
assim o desejar, o autuad  o poderá oferecer defesa ou impugnação ao Auto 
de Infração, impreterivelmente até o prazo indicado, na sede da 1ª. Gerência 
Regional de Licenciamento e Fiscalização, localizada na Rua da Carioca , nº 
41, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h às 16:30h.

Auto Razão Social Lavratura Prazo para
Impugnação

846.129 M1 Transportes Sustentáveis Ltda 13/08/18 12/09/18
846.131 IBC Serviços de Entulhos Eireli 13/08/18 12/09/18
846.132 Balcão Caju Comércio de Bebidas Ltda 13/08/18 12/09/18

846.133 Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança 
Urbana Ltda 13/08/18 12/09/18

846.134 Hermes Comércio de Óleo Lubrificantes Ltda 13/08/18 12/09/18
846.135 Sampaio Renaux Comércio Ltda 13/08/18 12/09/18

846.136 Procisa do Brasil Projetos Construções e 
Instalações Ltda 13/08/18 12/09/18

846.138 Brisa da Quinta Lanchonete e Pizzaria Ltda 13/08/18 12/09/18
846.139 Germans Distribuidora de Comestíveis Ltda 13/08/18 12/09/18
846.141 Gigleur Comércio e Serviços de Autos Ltda 13/08/18 12/09/18
846.144 Gigleur Comércio e Serviços de Autos Ltda 13/08/18 12/09/18
846.148 Sistema PH de Ensino Ltda 13/08/18 12/09/18
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