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AVISOS, EDITAIS 
E TERMOS DE CONTRATOS

_ _ _

 GABINETE DO PREFEITO
_ _ _

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO
DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PP N° 005/2017

PROCESSO N° 01/240.057/2017
Objeto: Fornecimento de peças de granito para recomposição de calça-
das, praças e vias de serviço, localizadas na área de especial interesse 
urbanístico do Porto Maravilha.

PREÂMBULO
No dia 03 de agosto de 2017, às 10:00 horas, reuniram-se na Companhia 
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 
S.A. - CDURP, sito à rua Sacadura Cabral, nº 133, a Pregoeira Elaine 
de Oliveira Araújo e a equipe de apoio Johnny Alberth Breves Fontes e 
Roberto Cesar Santoro nomeados através da PORTARIA “P” nº 04, de 
23 de fevereiro de 2017, dos autos, para a Sessão Pública do Pregão 
em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo 
interessado presente, visando à comprovação da existência de poderes 
para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do 
Licitante, na seguinte conformidade.

Foi realizada consulta ao cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas - CEIS para verificar a regularidade das licitantes onde a em-
presa foi declarada apta.

Luiz Alberto do Val Nemer – Mineração Marbrasil Ltda. EPP

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que 
atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no 
Edital e os 02 (dois) Envelopes contendo as Propostas e os Documentos 
de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta. A Pregoeira jun-
tamente com a equipe de apoio examinou a compatibilidade do objeto, 
prazos, condições de fornecimento e a planilha aberta, com aqueles de-
finidos no Edital.

Fase : Proposta
Mineração Marbrasil - ...............R$ 105.271,75

NEGOCIAÇÃO
O licitante reduziu o preço para R$ 97.902,58 e a Pregoeira considerou 
que o preço obtido é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços prati-
cados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

HABILITAÇÃO
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a proposta e analisados 
os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no edital.

RESULTADO
A vista da habilitação, foi declarado:

Mineração Marbrasil Ltda. EPP – Habilitada

ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 11:00h, cuja ata vai 
assinada pela Pregoeira e os licitantes relacionados.

 SECRETARIA DA CASA CIVIL
_ _ _

COORDENADORIA ESPECIAL DA DIVERSIDADE SEXUAL
COMUNICADO

CEDS RIO , EM CONJUNTO COM CULTURA+DIVERSIDADE E RIOTUR 
ANUNCIAM AS DATAS DAS PARADAS LGBTQIA+

A CEDS tem a honra de anunciar as datas das Paradas LGBTQIA+ que 
ocorrerão em todo o município do Rio de janeiro no Mês da Diversidade. 
Venha participar conosco dessa festa de alegria e inclusão!

Sepetiba 13° edição – dia 13 de Agosto - Xuxete
Vista alegre 4° edição - dia 8 de outubro – Grupo Amor.A.Vida – Eduardo Diniz
Cordovil 1° edição - dia 14 de outubro - Grupo Amor.A.Vida – Eduardo Diniz
Parada Caju 2° edição – dia 21 de Outubro – Alessandra Mc Alexa
Parada Acari 1ª edição – dia 21 de Outubro – Flor de Lis – Cláudio Freitas
Vila da Penha 2° edição – dia 22 de Outubro – Grupo LGBTQIA+ Flor de 
Lis – Cristian Lins
Maré – dia 22 de Outubro – Bettinho Cabeleireiro
Rocinha 3° edição – dia 28 de Outubro – Priscilla Rodrigues e Magrinha
Madureira 17° edição – dia 29 de Outubro – Grupo MGTT - Loren

As datas dos eventos foram fornecidas pelos responsáveis e podem ser 
alvo alteração.
Os eventos que não se encontram nesta listagem podem ser adicionados 
através do contato com a CEDS-RIO

SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AVISOS

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO CVL/SUBEL N.º 01/2017
AVISO DE IMPUGNAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viço emergencial de recuperação da qualidade da água do lago de cano-
agem slalom do Parque Radical de Deodoro com tratamento de choque 
inicial, e operação e manutenção mensal de equipamentos de tratamento 
de água, bombas de canais de competição e treinamento de canoagem 
slalom, rede elétrica e subestações de elétrica de média tensão, reserva-
tórios de água potável e redes externas de esgotamento sanitário e de 
abastecimento de água potável, com fornecimento de produtos químicos 
de tratamento, material e equipamento para execução dos serviços.

A Subsecretária de Esportes e Lazer comunica que em 02/08/2017 a Asso-
ciação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro – AEERJ - requereu 
impugnação ao Edital de Chamamento Público acima mencionado.

Decisão:
Considerando as informações constantes às fls. 180 a 182 do p.a. 
01/002.597/2017.
Considerando o pronunciamento da D. Procuradoria Geral do Município 
às fls. 58.
INDEFIRO a impugnação ao Edital de Chamamento Público CVL/SUBEL 
n.º 01/2017, apresentada pela Associação de Empresas de Engenharia 
do Estado do Rio de Janeiro, ficando franqueada vista dos autos aos 
interessados.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017
AVISO DE RESULTADO

A Subsecretaria de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal da Casa 
Civil torna público o resultado do Edital de Chamamento Público CVL/
SUBEL n.º 01/2017, nos termos do item 2.1 do referido edital.

- Bioservice Propostas Ambientais Ltda – CNPJ 05.389.181/0001-03 – 
Valor Global da Proposta: R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil 
reais). Desclassificada por não apresentar cotação para o serviço de tra-
tamento de choque.
- Piscinas Mundi Serviços EIRELI – ME – CNPJ 20.111.377/0001-25 – 
Valor Global da Proposta: R$ 2.210.400,00 (dois milhões duzentos e dez 
mil e quatrocentos reais). Desclassificada por não apresentar cotação 
para o serviço de tratamento de choque na sua proposta e por não apre-
sentar os documentos exigidos juntamente com a proposta, conforme 
item “I – Aceitabilidade da Proposta” do Termo de Referência.
- Centelha Instalação Ltda – CNPJ 15.335.880/0001-24 – Valor Global 
da Proposta: R$ 2.327.757,98 (dois milhões trezentos e vinte e sete mil 
setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). Proposta 
Classificada em 1º lugar.
- Naturalle Gestão e Empreendimentos EIRELI – ME – CNPJ 
07.611.321/0001-71 – Valor Global da Proposta: R$ 2.970.708,46 (dois 
milhões novecentos e setenta mil setecentos e oito reais e quarenta e seis 
centavos). Proposta Classificada em 2º lugar.
- SPIL Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. – CNPJ 42.424.259/0001-
00 – Valor Global da Proposta: R$ 11.740.470,86 (onze milhões setecen-
tos e quarenta mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos). 
Proposta Classificada em 3º lugar.

Considerando os critérios previstos no ato convocatório, fica a empresa 
Centelha Instalação Ltda, classificada em 1º lugar, a apresentar no prazo 
de 24h (vinte e quatro horas) documentação de habilitação na sede da 
Subsecretaria de Esportes e Lazer, na Rua Maia de Lacerda, 167, 6º 
andar, Estácio, no horário de 10h às 16h.

Omitido no D. O. Rio nº 96 de 03/08/2017.

SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMUNICADO

PREFEITURA REGULARIZA O FUNCIONAMENTO 
DA VILA OLÍMPICA DO ALEMÃO

A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Subsecretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, deu nesta quinta-feira (03/08) o pontapé inicial para a 
regularização do funcionamento de todas as Vilas Olímpicas da cidade.
A Vila Olímpica Carlos de Castilho, na comunidade do Alemão, foi o pri-
meiro dos 19 equipamentos a ter vencedor do processo seletivo, que ain-
da segue em curso. O vencedor do contrato na convocação pública foi 

divulgado, em Diário Oficial do Município, no dia 11 de julho. A Vila Olím-
pica da Mangueira também já tem vencedor publicado em Diário Oficial, 
em 28 de julho e será a próxima a ter seu funcionamento normalizado.
O processo de regularização das vilas está acontecendo gradualmente. 
As próximas serão Pedra de Guaratiba e Centro Esportivo Miécimo de 
Silva, e na sequência, Gamboa, Santa Cruz e Mato Alto. A previsão é de 
que todos estejam encerrados em outubro.
Pelos contratos, as instituições se comprometem a oferecer atividades es-
portivas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com 
deficiência. Quatro equipamentos estão com contrato ainda vigente (Greip 
da Penha e as Vilas Olímpicas da llha do Governador, Encantado e Maré.
Os 23 equipamentos esportivos atendem juntos a mais de 56 mil crianças 
e adultos de todas as idades em cerca de 100 atividades gratuitas. Para 
isso, cada unidade conta com instalações variadas, entre elas piscina, 
quadra poliesportiva coberta, pista de atletismo, campo de futebol e sa-
las para atividades como balé, artes marciais, ginástica, atividades para 
idosos, parque infantil, pista de skate e quadras de tênis e de vôlei de 
praia. Além disso, cerca de mil pessoas com deficiência estão matricu-
ladas em diversas atividades, entre modalidades esportivas e exercícios 
adaptados.
Entre as atividades oferecidas para pessoas com deficiência estão gi-
nástica adaptada, oficina de psicomotricidade, dança adaptada, coral de 
libras, música (percussão e cordas), hidroginástica adaptada, basquete 
adaptado, atletismo adaptado, natação adaptada, futsal adaptado, judô 
adaptado, bocha adaptada, taekwondo inclusivo, voleibol sentado, capo-
eira adaptada, jiu-jitsu inclusivo, ginástica artística adaptada e basquete 
em cadeira de rodas.
Para se inscrever nas atividades oferecidas nas Vilas Olímpicas basta 
procurar o equipamento mais próximo de sua residência e levar identida-
de, CPF, atestado médico, comprovante de residência e duas fotos 3X4. 
A matrícula pode ser feita durante todo o ano, com exceção do período 
entre dezembro e janeiro, quando os espaços entram em recesso.

SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMUNICADO

BANDAS UNIVERSITÁRIAS DISPUTAM PALCO DO ROCK IN RIO 
NA FINAL DO CONCURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA

Já imaginou ter um dia de rock star e tocar no maior festival de música 
do planeta? É o que vai acontecer com uma das três bandas universitá-
rias cariocas que disputam a final do 1º Festival Musical Universitário, 
o FMU2017. Promovido pela Coordenadoria da Juventude da Prefeitura 
do Rio, o concurso terá sua prova de fogo neste domingo, dia 6, a partir 
das 16h30, no Teatro de Câmara, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca. 
A campeã vai se apresentar entre os artistas mais famosos do mundo no 
palco do Rock In Rio.
O projeto inovador começou a ganhar vida em março, com as inscrições 
por vídeo acontecendo entre junho e julho. Ao todo, foram 257 bandas de 
15 campus do circuito universitário carioca, com unidades como a UFRJ, 
PUC, IBMEC e FGV. Formada por membros da Coordenadoria de Ju-
ventude da Prefeitura, a comissão julgadora selecionou os dez melhores 
grupos que participaram da semifinal ao vivo no último domingo, dia 30. 
Representado pelo baixista Liminha, que integrou a banda Os Mutantes, 
o Júri avaliou os quesitos de harmonia musical, melodia, ritmo, interpre-
tação e presença de palco.
- Recebemos vídeos de todas as regiões da cidade e, sem dúvida, com 
uma grande variedade e qualidade musical. A semifinal teve uma disputa 
bastante acirrada e avaliação minuciosa. A diferença entre as bandas 
foi de centésimos. Trabalhamos desde março para dar ao público uma 
competição à altura do Rock in Rio - disse André Marinho, à frente das 
Relações Institucionais da Coordenadoria de Juventude e apresentador 
da grande final.
As bandas finalistas são Memora, Radioativa e Valuá. Elas serão julga-
das por um júri com nomes de peso como o empresário Ricardo Amaral; 
o compositor e saxofonista George Israel, ex-integrante do Kid Abelha; 
Marisa Menezes, diretora artística nacional do Rock in Rio; Mauro Ber-
man, produtor musical do Rock in Rio; o cantor e compositor Dani Flomin; 
e Thomaz Naves, presidente da Associação Brasileira de Marketing e 
Negócios.

SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
COMUNICADO

REF.: PMI GBP/SUBPE Nº 03/2017
Processo: 04/550.139/2017
Objeto: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUTÓDROMO PAR-
QUE, NA REGIÃO DE DEODORO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
A Subsecretaria de Projetos Estratégicos comunica que reiniciará a con-
tagem do prazo de entrega dos estudos, em razão do tempo decorrido 
para receber uma autorização do Exército Brasileiro, para realizar o le-
vantamento planialtimétrico no terreno em Deodoro, análise técnica e 
insumo imprescindíveis para iniciar os estudos.
Desta forma, fica o prazo reiniciado a partir da publicação deste aviso.

ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
COMUNICADO

Arquivo da Cidade completa 124 de serviços prestados à comunidade!
No dia 5 de Agosto de 1893, foi promulgado, pelo Conselho de Intendên-
cia Municipal e pelo Prefeito Henrique Valadares, o Decreto nº 44, criando 
o Archivo do Distrito Federal. A institucionalização do órgão garantiu a 
sua autonomia, dando ao Arquivo status de Diretoria Geral, terminologia 
deste momento para o que hoje entendemos por Secretaria Municipal.
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