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SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMUNICADO
MISSA DE 7º DIA
A Família Mac Dowell e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro convidam para a missa de 7º dia do vice-prefeito Fernando Mac Dowell. A missa será celebrada por Sua Eminência o Cardeal Orani João Tempesta,
Arcebispo do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 29 de maio, às 8h30,
na Igreja de Santa Cruz dos Militares, que fica na Rua Primeiro de Março,
36, Centro do Rio.
SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMUNICADO
JOVENS CINEASTAS DECOLAM
COM NAVE DO CONHECIMENTO DE TRIAGEM
Com as bagagens cheias de sonhos, sete jovens cineastas do Rio acabam de retornar de Londres, onde foram participar da conferência Creative Economy Network. O grupo foi selecionado entre 170 alunos da
Nave do Conhecimento de Triagem, todos moradores de comunidades
cariocas, que concluíram o projeto Cinema CriaAtivo Film School, com
aprendizagem nas áreas de roteiro, direção, fotografia e montagem. Alexsandro Pizziolo, Ana Clara Pereira, Nathália Rodrigues, Isabella Geoffroy,
Rudson Amorim, Isabela Baker e Leandro de Manginhos ficaram uma semana na capital inglesa e apresentaram os cinco curtas-metragens vencedores que produziram ao longo de nove meses (maio de 2017 a janeiro
de 2018) no curso oferecido no equipamento da Prefeitura.
O projeto é resultado da parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI) com a organização social Instituto
Cultural Pólen e da Creative Wick, com financiamento do Newton Fund,
do governo britânico. Os curtas participaram da disputa que começou
com 15 filmes submetidos à votação popular pela internet e avaliação de
um júri técnico formado por especialistas de audiovisual. Na capital inglesa, os brasileiros representantes dos filmes “A paz que ainda virá nesta
vida”, “Bolinho de Chuva”, “Além da pele”, “Vandinho”, “Reconfigure” e
“Donizete” trocaram experiências com cineastas britânicos no evento organizado pelo British Council com a Queen Mary University e a People’s
Palace Projects.
“Tivemos a oportunidade de viver um sonho. Nenhum de nós jamais imaginou algo tão grandioso. Somos da periferia, não temos dinheiro, mas
temos garra e talento. Dentre tantas coisas, o que mais nos encantou foi
nos deparar com a plateia inglesa chorar de emoção ao assistir nossos
filmes. A realidade que a gente vive nas comunidades retratada por nós
mesmos comove o mundo inteiro”, explica Alexsandro, diretor do curta
“Bolinho de Chuva”.
O curso recebeu 2.088 inscrições, entre as quais 50 candidatos foram
escolhidos com base nos critérios de renda, proporcionalidade de gênero,
moradores de comunidades de regiões periféricas, com idade entre 16 e
24 anos, além de comprometimento com práticas comunitárias. E esse é
um dos objetivos do curso: multiplicar os conhecimentos para os jovens
das comunidades. A orientação já está sendo seguida por Leandro Santos de Paula, 22 anos, o Leandro de Manguinhos, um dos premiados.
Fotógrafo do filme “Reconfigure”, ele montou uma turma de cinco alunos
e dá aula de fotografia na sala de sua casa. “Descobri o que quero fazer
na vida: cinema. E, se possível, levar minha experiência àqueles que quiserem. Voltei para as minhas origens, mas minha cabeça ainda está em
Londres”, conta entusiasmado.
A SMDEI já planeja uma nova edição do projeto para o próximo ano. O
subsecretário Leonardo Soares está animado com esta perspectiva e divulga que a Prefeitura já encaminhou à ONG Creative Wick e ao governo
britânico a manifestação formal para o prosseguimento do projeto. “Já
estamos trabalhando para viabilizar o segundo ano do intercâmbio. Por
meio do Cinema CriaAtivo Film School começamos a levar o audiovisual
da periferia para o mundo. A criatividade independe da condição social.
Tudo é uma questão de oportunidade e a Prefeitura está empenhada nesse processo. A Nave do Conhecimento de Triagem tem toda a estrutura
para o cinema e o convênio com os ingleses subsidia todos os custos. A
economia criativa acelera a retomada do crescimento com a qualificação
e o emprego. Estamos no caminho certo”, afirma o subsecretário.
Ana Clara Pereira, 22 anos, roteirista do filme “Reconfigure”, mora na
Fazenda Botafogo, em Coelho Neto. Ela conta que sempre estudou em
colégios públicos e jamais abandonou os seus sonhos. Com total dedicação aos estudos conseguiu passar para a UFF, onde cursa o segundo
ano de Cinema e Audiovisual. “Houve um momento em que quase desisti
de tudo, pois me via num meio elitista, apesar de ter uma origem extremamente humilde. Conheci a CriaAtivo Film School aqui na Nave do Conhecimento. Neste lugar, as pessoas são avaliadas pelo talento e pela força
de vontade. A ficha custou a cair quando pisei em Londres. Agora sei o
que posso alcançar e sinto que nossa viagem apenas começou”, diz Ana
Clara, que já pensa em roteirizar um longa metragem contando a façanha
dos jovens cineastas que emocionaram o público da terra dos Beatles.

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COORDENADORIA DAS COMISSÕES PERMANENTES
DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
SEGUNDA COMISSÃO PERMANENTE
DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CITAÇÃO
O Presidente da SEGUNDA Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, com sede na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Anexo, 8ª andar, Ala A,
Cidade Nova, tendo em vista o disposto no Art. 197, § 2º, da Lei 94/79 pelo
presente Edital, CITA o Zelador, matrícula 10/113.558-1, ROSA MARIA
CHAGAS DE ARAUJO, Zelador, para, no prazo de 10 (dez) dias, ter vista
e apresentar defesa escrita no processo nº 07/08/003.478/2017, apenso,
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 nº 94/79 , por haver completado 30 (trinta) faltas consecutivas no
período de 29/09/2017 a 28/10/2017, incorrendo em abandono de cargo.
Por este Edital fica ainda ciente de que, nos termos do Artigo 195, da Lei
94/79, combinado com o artigo 79, da Resolução SMA nº 309 de 14 de
maio de 1981, em atenção à ampla defesa assegurada 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 razões pertinentes. Os prazos serão contados em dias
corridos e fluirão a partir da terceira publicação deste Edital.
RIOTUR-EMPRESA DE TURISMO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018
PROCESSO Nº 01/220.431/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 12 DE JUNHO DE 2018 às 10:30
(DEZ horas E TRINTA minutos).
ESTIMATIVA PREVISTA: R$ 19.539,59 (dezenove mil, quinhentos e
trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
LOCAL: PASSARELA PROFESSOR DARCY-RIBEIRO – Setor 10 –
Sala 34, entrada pela Av. Salvador de Sá-Centro/RJ
Observação:
O EDITAL encontra-se à disposição das empresas na Comissão de Licitação – PASSARELA PROF. DARCY-RIBEIRO – Setor 10 – Sala 34, entrada pela Av. Salvador de Sá - Centro/RJ, no horário de 10:00 às 12:00
horas e 14:00 às 17:00 horas, Telefones: 2088-1921 /1922 .
As empresas que desejarem participar do certame deverão apresentar,
por ocasião da RETIRADA do EDITAL, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da realização da licitação, CARIMBO PADRONIZADO E/OU
CARTÃO DO CNPJ e 01(um) DVD/CD/PEN DRIVE virgem; ou ainda,
solicitar através dos e-mail: cpl.riotur@gmail.com.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIADO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO
Os servidores ou seu representante legal devem comparecer, A PARTIR
DO DIA 29/05/2018, no PREVI-RIO, Rua Afonso Cavalcante 455 – Anexo,
11º andar, Ala A, sala 1123, no horário de 10 as 16 horas, para retirar o
Ofício de Baixa de Hipoteca ou o Termo de Liquidação do Empréstimo.
NOME
ROSE CLAUDIA DORIA
MARIA DALVA MEDEIROS MARQUES
MERCIA CABRAL DE OLIVEIRA
ANGELA CABRAL DA SILVA SCOTTON
MARISE FREITAS DA SILVA
NAIR FORTUNATA DE SOUZA
SILVIO ANTONIO ALVES
GERALDO CAXIAS FILADELFO
VANIA RODRIGUES COSTA
IZABEL BITTENCOURT NASCIMENTO
SUZETE ROBERT DOS SANTOS
SHEILA MARIA CARVALHO E SILVA
ADELAIDE MOREIRA DOS A FRANCISCO
BIRAJARA FRANCISCO SERAPIAO
ANNA PAOLA SILVA COELHO
ROSIMERI ASSIS GABY MONTEIRO

PROCESSO
05/505573/2008
05/506296/2002
05/509769/2008
05/503315/2005
05/505395/2008
05/513257/2008
05/507626/2006
05/511795/2008
05/507387/2008
05/506332/2008
05/514907/2008
05/512014/1998
05/515668/1996
05/515140/1996
05/518930/1996
05/504852/1996

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO
Os servidores ou seu representante legal devem comparecer, A PARTIR
DO DIA 23/05/2018, no PREVI-RIO, Rua Afonso Cavalcante 455 – Anexo,
11º andar, Ala A, sala 1123, no horário de 10 as 16 horas, para retirar o
Ofício de Baixa de Hipoteca ou o Termo de Liquidação do Empréstimo.
NOME
NÉLIA CLÁUDIA FERREIRA CASTRO
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PROCESSO
05/502.608/2008

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
PRESIDÊNCIA – PRE
COORDENADORIA DE PROCESSO LICITATÓRIO – PCL
EXPEDIENTE DE 28/05/2018
Processo: 01/501.067/18 – Aquisição de puxador escovado, fechadura,
rodízio cinza, passa fio e dobradiça de pressão - Declaro DESERTA a
licitação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/18, de 23/05/18.
INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP
ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 0203/2018 - IPP
PROCESSO 02/400.269/2018
1)PERGUNTA: Qual o CNPJ de faturamento?
RESPOSTA:CNPJnº02.944.224/0001-87
2)PERGUNTA: O IPP tem inscrição estadual? Qual?
RESPOSTA: inscrição estadual nº 78.015.390 e inscrição municipal
nº189.296-7
3)PERGUNTA: Na tabela copiada do edital, esta dito que todos os cabos
devem ser providos, além disso o edital diz textualmente “A Contratada
será responsável pela entrega, instalação e configuração de todos os produtos fornecidos [no (s) Item (s) que ela participar], caso necessário, sem
ônus para a Contratante.” No caso do estabilizador, entendemos que a
infraestrutura já está pronta, e que a responsabilidade da contratada será
ligar o mesmo nesse circuito. Se não é esse entendimento, qual deve
então ser a sessão, o comprimento e tipo de cabo a ser fornecido?
RESPOSTA: Sim, a obrigação da contratada é ligar o estabilizador no
circuito elétrico já existente. O local atual dos estabilizadores encontra-se
aproximadamente a menos de 2 metros de distância da tomada.
4)PERGUNTA: É possível uma visita técnica no local da instalação do
estabilizador?
RESPOSTA: Sim, é possível uma vistoria técnica a ser realizada nos
locais em que ficarão instalados cada um dos equipamentos, desde que
marcado com 24h de antecedência.
5)PERGUNTA: Quais as máximas medidas admitidas para o estabilizador?
RESPOSTA: As medidas máximas não poderão passar de 1,30( Larg) ,
0,70 (Prof) x 0,90(Alt)
6)PERGUNTA: No caso da certame se prolongar, devido a recursos, e
não sendo possível cumprir com os dez dias do prazo de entrega, a data
limite de 30/06/2018, o que acontecerá?
RESPOSTA: Este pregão faz parte do Projeto Rio de Excelência, oriundo
do contrato de empréstimo do Município do Rio de Janeiro com o Banco
Mundial. Tal contrato irá expirar em 30 junho de 2018. Nenhuma entrega
poderá ocorrer após este prazo. Caso os prazos não possam ser cumpridos, o pregão será desconsiderado. Vale dizer que acaso o contrato seja
assinado e a empresa contratada não conseguir entregar dentro do prazo
estipulado no contrato, poderá ser passível de multa.
*Omitido no D.O. Rio de 28/05/2018.
INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 02/400.222/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 0213/2018
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Objeto: Aquisição de cartuchos para as impressoras do Instituto Municipal
de Urbanismo Pereira Passos, devidamente descritos, caracterizados e
especificados no Edital e/ou no Termo de Referência, na forma da lei.
Data: 13/06/2018 Hora: 11:00
Valor Estimado: R$ R$ 35.304,60 (trinta e cinco mil trezentos e quatro
reais e sessenta centavos)
Local: Rua: Gago Coutinho, 52 - 6º andar – Laranjeiras - RJ.
Contato: (21) 2976-6461 ou (21) 2976-6483
E-mail: cplipp@pcrj.rj.gov.br ou pregoeiro.ipp@gmail.com.br
Observação: 1) O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na íntegra, no site COMPRASNET http://www.comprasgovernamentais.gov.br;
2) Estarão também disponível junto a Pregoeira e/ou Equipe de Apoio,
nos dias úteis e até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para
realização do certame, mediante pendriver 3) Maiores informações e retirada de Edital, das 14:00h. às 17:00h, nos telefones acima ou por e-mail .
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO
DO PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº : PP 006/2017
PROCESSO: 01/240.020/2018
A Pregoeira torna publico o resultado da licitação em epígrafe declarando-a deserta, uma vez que, não acudiram licitantes.

Terça-feira, 29 de Maio de 2018

