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COSTA, Matrícula 11/192.826-6, na qualidade de Presidente, SUZANA 
GOMES MOREIRA DOS SANTOS, Matrícula 11/277.539-3 e CARLOS 
EDUARDO BOUCINHA SAD, Matrícula 12/271.309-7, na qualidade de 
membros, para abertura da sessão pública. Dando início aos trabalhos, 
a Presidente da Comissão ressaltou que a sessão estava sendo gravada 
e será posteriormente disponibilizada no canal oicial da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro no “YouTube”, no endereço eletrônico https:\\
youtube.com/licitacoesprefeiturario, e que a adoção de tal medida tem o 
intuito de garantir a publicidade e a transparência da Tomada de Preços. 
Aproveitou a oportunidade para expor que, em função da pandemia do 
coronavírus, medidas de distanciamento e de higiene recomendadas pelo 
Ministério da Saúde estavam sendo cumpridas. Logo em seguida, tendo 
recebido e conferido, no mesmo ato, os documentos para credenciamen-
to das licitantes presentes, foram divulgadas as licitantes credenciadas, 
conforme a seguir: A.S.M. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 39.121.678/0001-68, representada por FÁBIO CARDOSO GÓES 
DE MORAES, CPF 099.883.207-36 e RODOPLEX ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.950.243/0001-53, representada por 
FERNANDO PETRUCCI FARIAS CONCEIÇÃO, CPF 528.852.677-04. 
Após foi solicitado pela Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação a entrega dos envelopes “A” - Habilitação e “B” - Proposta de 
Preços das licitantes presentes. Foi iniciada a abertura dos envelopes 
de habilitação das licitantes credenciadas. Foram rubricadas todas as 
páginas da documentação de habilitação pelos integrantes da Comissão 
de Licitação e pelos representantes das licitantes. Foram consultados os 
registros no SICAF e CEIS das empresas participantes, sendo ratiicadas 
a regularidade junto aos cadastros citados. Em seguida a Presidente da 
Comissão informou que a sessão icaria suspensa das 15:05h às 15:40h, 
para análise dos documentos de habilitação das licitantes, nos termos do 
item 9 do Edital e no ato rubricados pelos representantes da Comissão 
Permanente de Licitação. Os envelopes “B” não foram abertos, sendo 
rubricados no fecho por todos os representantes da comissão e licitantes, 
cujos documentos icarão sobrestados com a comissão, até a divulgação 
dos resultados da fase de habilitação. Finalizada a análise, às 15:40h 
a sessão foi reaberta e foram declaradas HABILITADAS as licitantes 
A.S.M. CONSTRUÇÕES LTDA. e RODOPLEX ENGENHARIA LTDA. 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação perguntou sobre 
o interesse de alguma licitante em manifestar recurso, da qual ambas 
declinaram. Em seguida, foram abertos os envelopes “B” (Proposta de 
Preço). A Presidente da Comissão Permanente de Licitação expressou 
verbalmente a proposta: A.S.M. CONSTRUÇÕES LTDA., no valor 
de R$ R$ 787.910,97 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e 
dez reais e noventa e sete centavos), equivalendo ao percentual de 
desconto de 12,60% (doze vírgula sessenta por cento) e RODOPLEX 
ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 878.962,47 (oitocentos e setenta e 
oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 
equivalendo ao percentual de desconto de 2,50% (dois vírgula cinquenta 
por cento). Após analisados e rubricados por todos os presentes, foi 
declarada vencedora do certame a empresa A.S.M. CONSTRUÇÕES 
LTDA., no valor de R$ R$ 787.910,97(setecentos e oitenta e sete 
mil, novecentos e dez reais e noventa e sete centavos). Por im, a 
Presidente informou que os atos serão publicados no Diário Oicial do 
Município do Rio de Janeiro e disponibilizados no endereço eletrônico: 
http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente ata, que vai assinada abaixo pelos representantes da Comissão 
Permanente de Licitação e licitantes presentes.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES - CL

AVISO DE ERRATA NO EDITAL DA
*CONCORRRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2021

Informamos aos interessados na licitação da Concorrência Pública n.º 
009/2021, cujo objeto é a contratação para o “BAIRRO MARAVILHA 
OESTE - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem na 
Comunidade da Muzema - Fase 2 - Jacarepaguá - AP 4.1 - XVI RA”, a 
seguinte alteração no Edital:

ANEXO XI - PROPOSTA DE PREÇO

Foi retirada na Proposta de Preço (Anexo XI), o campo relativo ao valor 
numeral e por extenso, permanecendo o Percentual de Desconto, que 
deverá ser apresentado pelas Licitantes.

Informamos que o ANEXO XI - PROPOSTA DE PREÇO devidamente 
alterada, encontra-se disponível para retirada através do endereço 
eletrônico http://ecompras.rio.rj.gov.br.

*OBS: Republicada por ter sido publicada incompleta na edição de 
11/11/2021.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES - CL

AVISO DE ERRATA NO EDITAL DA
*CONCORRRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2021

Informamos aos interessados na licitação da Concorrência Pública n.º 
006/2021, cujo objeto é a contratação das “Obras de Recuperação es-
trutural, com substituição de guarda-rodas dos viadutos que com-
põem o Trevo das Forças Armadas - AP 1.2 - II RA - Cidade Nova”, as 
seguintes alterações no Edital.

NO EDITAL:
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14.4 -
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LEIA-SE:
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PUII = _____________ X PUEII
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ANEXO XI - PROPOSTA DE PREÇO

Foi retirada na Proposta de Preço (Anexo XI), o campo relativo ao valor 
numeral e por extenso, permanecendo o Percentual de Desconto, que 
deverá ser apresentado pelas Licitantes.

Informamos que o ANEXO XI - PROPOSTA DE PREÇO devidamente 
alterada, encontra-se disponível para retirada através do endereço 
eletrônico http://ecompras.rio.rj.gov.br.

*OBS: Republicada por ter sido publicada incompleta na edição de 
11/11/2021.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

EDITAL Nº 071/2021
A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, de acordo com o Decreto “E” 3800/70 
determina ao SR. EVALDO DEQUINO DA SILVA BENF. Encontrado 
na Estrada Intendente Magalhães 1002 - Bento Ribeiro que, conforme 
consta no processo 06/100.932/2021 paralise, de imediato, os serviços 
de escavação e terraplenagem que vêm sendo executados no imóvel de 
sua propriedade, sito no endereço supracitado. Ficam “EMBARGADAS” 
essas atividades, sob pena de multas e demais sanções legais.

EDITAL Nº 072/2021
À FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, de acordo com o Decreto “E” 3800/70 
determina ao SR. EVALDO DEQUINO DA SILVA BENF. Encontrado 
na Estrada Intendente Magalhães 1002 - Bento Ribeiro que, conforme 
consta no processo 06/100.932/2021, apresente, no prazo de 30 (trinta) 
dias, projeto de obras estabilizantes, que atenda às normas técnicas 
vigentes, nos termos da Portaria ‘N’ GEO-RIO/PRE Nº 004/2012, 
para o endereço supracitado, a im de ser analisado nesta Fundação.  
As obras deverão ser iniciadas logo após licenciamento nesta GEO-RIO 
e concluídas de acordo com projeto e cronograma visados, sob pena de 
multas e demais sanções legais.

EDITAL Nº 073/2021
À FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, de acordo com o Decreto “E” 3800/70 
determina ao MERCADO EXTRA encontrado na Rua Maxwell 300 - Vila 
Isabel que, conforme consta no processo 06/100.928/2021, apresente, 

no prazo de 30 (trinta) dias, projeto de obras estabilizantes, que atenda 
às normas técnicas vigentes, nos termos da Portaria ‘N’ GEO-RIO/PRE 
Nº 004/2012, para o local supracitado, a im de ser analisado e licenciado 
nesta Fundação. As obras deverão ser iniciadas logo após licenciamento 
e concluídas de acordo com projeto e cronograma visados, sob pena de 
multas e demais sanções legais.

EDITAL Nº 074/2021
À FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, de acordo com o Decreto “E” 3800/70 
determina à GMP PARTICIPAÇÕES LTDA encontrada na Avenida 
Ayrton Senna 2541, Lote 100, Bloco A1, Loja 188 - Barra da Tijuca que, 
execute, de imediato, a estabilização da divisa lateral direita (trecho 
sinistrado) do imóvel, localizado na Estrada de Jacarepaguá 3600 lotes 
7, 8 e 9 Qd2 PAL 21634 - Lote 1 do PAL 35634 - Rio das Pedras - 
Jacarepaguá, que garantam as condições de segurança para o acesso a 
montante, sob pena de multas e demais sanções legais.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO  
DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
EXPEDIENTE DE 10/11/2021

975.453 - ANTÔNIO MONTEIRO DE OLIVEIRA........................R$ 464,60

EXPEDIENTE DE 11/11/2021
975.454 - TIAGO OLIVEIRA DO PATROCINIO.........................R$ 464,60

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N.º 012/2021
Onde se Lê: DATA E HORA DA ABERTURA:01/12/2021 às 14:30h.
Leia-se: DATA E HORA DA ABERTURA: 25/11/2021 às 14:30h

CONVITE N.º 013/2021
Onde se Lê: DATA E HORA DA ABERTURA:01/12/2021 às 15:30h.
Leia-se: DATA E HORA DA ABERTURA: 25/11/2021 às 15:30h

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO

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

AVISO
LICITAÇÃO - LI Nº 001/2021 - CDURP

Processo Nº 23/100.039/2021 A Pregoeira comunica aos interessados 
que há alterações no Projeto Básico. Fica adiada a licitação em epígrafe 
para o dia 06/12/2021 às 10h. O novo edital está disponível no site: 
https://www.portomaravilha.com.br/transparencia

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 06/700.008/2021-CDURP
Modalidade: AL - 001-2021
Tipo de Licitação: Maior Oferta;
Objeto: A presente licitação tem por objeto a alienação do imóvel localiza-
do na Rua Pedro Alves, 210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ.
Data: 13/12/2020 Hora: 10:00h
Valor mínimo da oferta: R$ 1.255.000,00
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site portomaravilha.com.br/
transparencia
Esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail: elaine.araujo@
cdurp.com.br ou brunopinheiro@cdurp.com.br nos telefones: (21) 2153.1400 
(21) 2153.1458. 


		suportepdoficial_ic@rio.rj.gov.br
	2021-11-12T04:12:14-0300
	DiÃ¡rio Oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro
	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S A IMPRENSA:68697333000155
	Assinar o Diário Oficial




