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AVISOS, EDITAIS
E TERMOS DE CONTRATOS
_

_

Observação: O processo de isenção de IPTU poderá ser aberto junto à SMF
até 90 dias a partir da data de expedição do presente LAUDO DE APTIDÃO.

_

GABINETE DO PREFEITO
_

_

_

INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE
GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
LAUDO DE APTIDÃO
Nº 1/2014
GP/IRPH/CPF/GCF/ 2º. Escritório Técnico.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2014
N.º do Processo de Obras: 02/300.224/2007
Endereço do imóvel: Rua Carlos Sampaio, 106, 106 Lj A; 106 LjB e Rua
Carlos de Carvalho, n.º 41
Bairro: Cruz Vermelha
Inscrição do IPTU: 1.400.307.3; 1.400.305-7; 1.400.309-9; 1.400.308-1.
O imóvel em questão é de interesse cultural sendo PRESERVADO pelo
Decreto 11883/92 que delimitou a APAC da Cruz Vermelha.
O imóvel estará apto a obter a isenção de IPTU mediante a realização das
seguintes obras e serviços:
1) Recuperação da cobertura, seguido-se as seguintes orientações:
• Utilização de telhas cerâmicas tipo francesa, recuperando-se a morfologia original da cobertura;
• Revisão do sistema de escoamento de águas pluviais com a limpeza
das calhas e descidas de águas pluviais;
• Não serão toleradas novas descidas de águas pluviais que possam interferir negativamente na leitura da fachada;
• Não será permitida alteração do ponto de cumeeira do telhado;
• Recuperação do torreão: fixação das lajotas em ardósia e impermeabilização.
• Comprovação da aceitação da obra de acréscimo em telha canal, situado no prisma interno.
Obs. Não será tolerada a utilização de telhas de alumínio, amianto, plásticas ou composto betuminoso.
2) Afastar todos os pisos intermediários (mezaninos) e forros, para que
fiquem a no mínimo, 3,00 m da fachada principal;
3) Recuperação da serralheria das bandeiras das portas na fachada;
4) Recuperar e uniformizar as portas de enrolar em aço, com pintura e
tratamento antiferrugem;
5) Revisão do revestimento externo das fachadas, frontal, fundos e prismas, com a recuperação do emboço, dos ornatos e frisos;
6) Limpeza das pedras em cantaria da fachada que deverão ser mantidas
ao natural com a retirada de tintas, vernizes e/ou colagens;
7) Recuperação das esquadrias de madeira originais, (janelas e portas) com:
• Tratamento contra vetores xilófagos, limpeza e pintura;
• Substituição dos vidros quebrados ou suprimidos, usando vidros lisos
incolores, conforme originais;
• Funcionamento como as originais;
• Substituição das esquadrias não originais pelas originais em madeira;
• Complementação das portas dos balcões em madeira;
8) Revisão na parte elétrica com a retirada de gambiarras, fios aparentes
e improvisações, ordenando em casos especiais. Ordenamento dos fios
da fachada.
9) Revisão das instalações hidráulicas e sanitárias com a eliminação de
vazamentos e/ou entupimentos.
10) Pintura geral do imóvel de acordo com a orientação deste escritório
técnico quanto a cores e critérios utilizados, a serem decididas conjuntamente em audiência e de acordo com os critérios abaixo:
• Alvenaria clara – esquadrias escuras
• Alvenaria escura – esquadrias claras
• Serralheria (grades dos balcões, bandeiras e portas de enrolar) – grafite, verde escolar ou óxido de ferro.
• Frisos e ornatos – mais claros que a cor da alvenaria ou brancos.
Observação: Durante a execução das obras, caso necessário, novas exigências poderão ser elaboradas.
TÉCNICO
Nome: Fernando F. de Mello
Matrícula: 10/245453-6
Assinatura:_________________

GERENTE DO E.T. 2
Nome: Renata P. Marinho
Matrícula: 11/086.254-0
Assinatura:________________

INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
CENTRO CARIOCA DE DESIGN
COMITÊ RIO 450
Concurso nº 008/2013
Processo 01/005.662/2013
Consulta Pública do Regulamento do Concurso para a Escolha do Programa da Marca dos 450 Anos da Cidade.
PERGUNTA: 28/11/2013
Boa Tarde.
Tenho as seguintes duvidas:
Se qualquer pessoa pode participar?!
Ou é especifica para universidades e empresas de criação, pois sou designer gráfico autônomo.
Se posso participar, gostaria de saber o regulamento, formato de arquivo,
e para onde enviar o trabalho.
Muito Obrigado.
RESPOSTA:
Bom dia.
Este concurso estará aberto apenas para pessoa Jurídica. Pessoas físicas não poderão participar.
Essa consulta é apenas uma minuta, por ocasião da publicação efetiva do
Edital, todos os itens estarão especificados.
Att.
Equipe CCD/IRPH e Comite RIO450
PERGUNTA: 28/11/2013
Olá sou designer. Como posso participar da criação do logo para os 450
anos do Rio?
RESPOSTA:
Este concurso estará aberto para participação de pessoas Jurídicas, certo?
A consulta publica que está disponível no link:http://www.rio.rj.gov.br/
web/irph/exibeconteudo?id=4482181, dispõe das principais regras que o
concurso prevê. O edital propriamente dito ainda não foi publicado, mas
em breve estará disponível.
Acompanhe, participe (desde que através de P. Juridica).
Att.
Equipe CCD/IRPH e Comite RIO450
PERGUNTA: 28/11/2013
Olá!Boa tarde Gostaria de saber informações sobre o concurso de criação da marcada cidade do Rio de Janeiro.DADOS, NECESSÁRIOS,
PRAZOS REGULAMENTO ETC.
RESPOSTA:
Neste momento, estamos na fase de consulta pública e esta minuta está disponível no link:http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/exibeconteudo?id=4482181
Lá você encontrará as principais regras que estão norteando o Edital propriamente dito.Em breve este Edital será publicado!Acompanhe, participe.
Att.
Equipe CCD/IRPH e Comite RIO450
PERGUNTA:28/11/2013
Boa tarde!
Qual o cronograma desse concurso? Qual o prazo de entrega dos envelopes de Habilitação e Qualificação Técnica?
Obrigada
Boa tarde!
Favor desconsiderar o meu email anterior. Agora que entendi que ainda
está na fase da consulta pública para a redação final do edital.
Obrigada
RESPOSTA:
Isso mesmo, mas em breve esse Edital será publicado, ok?
Att.
CCD/IRPH e Comite RIO 450
PERGUNTA:28/11/2013
caro sr/sra,
seguem algumas dúvidas:
- a data de 02/12 é apenas limite para a consulta ou também para envio?
(não consta na minuta ainda a data limite para envio)
- o material de portfolio (envelope B) pode ser entregue em um cd/dvd
em arquivo pdf? ou precisará ser impresso e entregue encadernado?
desde já, grato pela atenção,
att
RESPOSTA:
A data de 2 de dezembro é o limite da consulta, que inclui os trâmites de
envio de perguntas. Assim, a data é também o limite para o envio dos
comentários, dúvidas e perguntas, ok?
O Portfólio deve ser uma entrega impressa.
Att.
Equipe CCD/IRPH e Comitê Rio450
PERGUNTA:29/11/2013
Desculpe, não fui claro.
Perguntava sobre envio dos documentos e portfolio solicitado.
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Mas entendi que 02/12 é para questões sobre a minuta, não é isso?
;-)
Grato,
RESPOSTA:
Isso mesmo. Essa minuta é uma consulta pública ao Regulamento efetivo
que se pretende lancar; aberta a perguntas, comentários e dúvidas.
Em breve será lancado o Edital, com todas as informações.
Att.
CCD/IRPH e COMITE RIO450

SECRETARIA DA CASA CIVIL
_

_

_

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP
Processo: 01/800.063/2013- CDURP
Edital de seleção nº 001/2013
A Comissão de seleção informa que lista dos ganhadores do Programa
Porto Maravilha Cultural foi ampliada. Abaixo a lista complementar dos
projetos ganhadores do concurso 001/2013.
Pessoa Jurídica
À Moda do Porto - Festa de Gastronomia, Cultura e Conhecimento
A Pequena África
Arte na Gamboa
Cinema em movimento Circuito Escola e Oficinas
Docas D. Pedro II - Um Patrimônio da Região Portuária a Revelar
Ecomuseu do Porto Maravilha
Herança Africana no Porto do Rio Reverência a todos os Africanos que
por Ali Passaram
Midiateca Comunitária de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
O Porto Importa: Memórias do Cais do Valongo
Os Ancestrais no Valongo. O centenário de Abdias Nascimento
Projeto Som Mais Eu
  
Pessoa Física
Agricultura é Cultura
Cais do Valongo e o Circuito do Valongo da Herança Africana no
Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico
Porto EnCantos
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP
ADIAMENTO
Concorrência Nº 002/2013 - CDURP
PROCESSO Nº 01/800.152 /2013
A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados
que fica adiada sine die a realização da Concorrência Pública em
epígrafe.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO- PREVI-RIO
COMUNICADO PREVI-RIO BILÍNGUE
QUINTO LOTE SERÁ PAGO HOJE (16)
Será depositado, hoje, (16), nas contas dos solicitantes, o quinto lote do
Previ-Rio Bilíngue, no valor global de R$ 1.316.952, para mais 1.699 servidores segurados do Instituto, interessados na continuidade do benefício
no primeiro semestre de 2014.
Com o pagamento, estes servidores inscritos no programa já podem efetuar a matrícula do seu dependente nos cursos de inglês conveniados
com o Instituto.
O prazo para o servidor providenciar a matrícula, no mesmo curso em
que o aluno já estiver estudando ou em outra unidade que lhe for mais
conveniente, vai até o próximo dia 8 de fevereiro.
A listagem dos servidores que receberão este quinto lote e a relação das
instituições disponíveis podem ser encontradas na página do Previ-Rio,
no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio.
Os quatro primeiros lotes do Previ-Rio Bilíngue foram depositados em
dezembro, contemplando cerca de 10 mil segurados. Novos lotes de pagamentos ainda serão liberados.
O Previ-Rio Bilíngue conta hoje com quase 20 mil estudantes inscritos para
capacitação completa em inglês. O projeto visa ajudar na recepção de visitantes na ocasião na Copa de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – PREVI-RIO
DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DESPACHOS DO DIRETOR
EXPEDIENTE DE 15/01/2014

Pensão
05/500.224/2014 – Angela Aparecida Serafim
05/500.237/2014 – Silvenir Maria de Melo

Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2014

