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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° 004/2017

PROCESSO N° 01/240.038/2017
Objeto: Fornecimento e instalação de guarda corpo em trecho de 360m 
de extensão da Orla Luiz Paulo Conde.

PREÂMBULO
No dia 04 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 pelos 
interessados presentes, visando à comprovação da existência de pode-
res para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição 
dos Licitantes, na seguinte conformidade.

Foi realizada consulta ao cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas - CEIS para verificar a regularidade das licitantes onde as 
empresas foram declaradas aptas.

Cristiano Scarpi Torres – Artex Construções Serviços e Reformas Ltda.
David Antunes Ribeiro – Construtora RJL2 Ltda.
Vinícius Gonçalves Pereira – TCS Products EIRELI – ME
Marcus Vinicius Ferreira da Silva – Ágape Construções Paisagismo e 
Serviços Ltda.
Jailton Noronha de Oliveira – Metalúrgica Augusto Ferraço Ltda.
Bernardo Matos Quilelli – LM Engenharia Ltda.

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 12 (doze) 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
TCS - .......................R$ 139.005,40
LM - .........................R$ 98.785,65
Artex - .....................R$ 111.007,05
RJL2 - .......................R$ 131.004,97
Ágape - ....................R$ 90.000,00
Metal. Augusto - ..R$ 126.720,00

A empresa abaixo foi desclassificada por não atender o item 11.10 e 
11.11 do edital.
- Ágape Construções Paisagismo e Serviços Ltda

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
1º Lugar - LM Engenharia Ltda.
2º Lugar - Artex Construções Serviços e Reformas Ltda.
3º Lugar - Metalúrgica Augusto Ferraço Ltda.
4º Lugar - Construtora RJL2 Ltda.
5º Lugar - TCS Products EIRELI – ME

As empresas abaixo foram desclassificadas por não atenderem o item 
12.1.2 do edital.
- Construtora RJL2 Ltda.
- TCS Products EIRELI – ME

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das pro-
postas selecionadas a formularem lances de forma sequencial, a partir 
do maior para a menor oferta. A sequência de ofertas de lances ocorreu 
da seguinte forma:

Fase: 1ª. Rodada de Lances

Metalúrgica Augusto Ferraço Ltda – R$ 118.000,00
Artex Construções Serviços e Reformas Ltda.- Sem lance

NEGOCIAÇÃO
O licitante alegou impossibilidade de redução de preço e a Pregoeira con-
siderou que o preço obtido é ACEITÁVEL por ser compatível com os pre-
ços praticados 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. A documentação técnica foi examinada 
pelo Engenheiro da CDURP, José Antônio de Oliveira Pereira e verificou 
que atende aos requisitos do edital. A empresa LM Engenharia Ltda foi 
inabilitada por não atender o item c.3.b do edital.

Ato continuo foi aberto o 2º Envelope da Licitante que apresentou a 2ª 
melhor proposta e analisados os documentos de habilitação foi verifica-
do o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital. A documenta-
ção técnica foi examinada pelo Engenheiro da CDURP, José Antônio de 
Oliveira Pereira e verificou que atende aos requisitos do edital.

RESULTADO
Licitante declarada Habilitada:
- Artex Construções Serviços e Reformas Ltda

Os representantes das empresas abriram mão de interpor recurso.

ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 13:00h, cuja ata vai 
assinada pela Pregoeira e os licitantes relacionados.

 SECRETARIA DA CASA CIVIL
_ _ _

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0313/2017

PROCESSO Nº 01/000.098/2017
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO 1746 DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, COM ATENDIMENTO RECEPTIVO ATRAVÉS DOS CANAIS 
TELEFÔNICO, PORTAL WEB, APLICATIVO PARA TELEFONES MÓ-
VEIS, CHAT, REDES SOCIAIS E PRESENCIAL MÓVEL.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR ESTIMADO: R$ 24.780.277,84 (vinte e quatro milhões setecentos 
e oitenta mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 17 de agosto de 
2017, às 10 horas e 30 minutos.
LOCAL: Rua Afonso Cavalcanti, nº 455/15 º andar/sala 1568 - Cidade 
Nova/RJ.

OBS.:
1. A integra do Edital encontra-se disponível no site http://www.compras-
net.gov.br e junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL/CVL, na 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 1568 – Cidade Nova – Rio de janeiro, 
das 10:00 às 13:00 horas, nos dias úteis e até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data fixada para a realização do certame, mediante apresenta-
ção do carimbo de CNPJ da empresa.

2. Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail pre-
goeiro.cvl@gmail.com e telefones (21)2976-2263.

SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
ATA DE REUNIÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS EN-
VELOPES “A” – PROGRAMA DE TRABALHO E RECEBIMENTO DO 
ENVELOPE“B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PROCES-
SO N.º 01/002.306/2017, DE QUE TRATA DA CONVOCAÇÃO PÚBLI-
CA Nº CP 08/2017 REALIZADO EM TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL 
E DEZESSETE.
OBJETO: Processo de seleção de melhor Programa de Trabalho visando 
celebração de contrato de gestão administrativa e esportiva da Vila Olím-
pica Oscar Schmidt com organização social qualificada nos termos da Lei 
Municipal nº 5.026 de 19 de maio de 2009, para oferta de atividades de 
iniciação esportiva, esportivas e desportivas para crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, devidamente descrita, 
caracterizada e especificada no Projeto Básico e seus Anexos, parte inte-
grante do edital. Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 
às 10h30m (dez horas e trinta minutos), na Subsecretaria de Esportes e 
Lazer da Secretaria Municipal da Casa Civil, situada na Rua Maia de La-
cerda, 167, 6º andar (auditório), Estácio, reuniu-se a Comissão Especial 
de Seleção, conforme Portaria “P” SUBEL n.º 001/2017, composta pelos 
membros Rogério da Costa Pimenta, Carlos Alberto Nogueira Brazil e 
Cristiano Mariano das Flores, suplente convocado em substituição a An-
dré Vinícius Azevedo da Silva, presidida pelo primeiro, para atender ao 
certame – Convocação Pública n.º 08/2017 - supracitado. Manifestaram 
interesse em participar da Convocação Pública as seguintes instituições: 
1) Movimento Cultural Social – MCS; 2) Instituto Nacional de Assistência 
Trabalho Oportunidades e Saúde – INATOS; 3) Instituto SESSUB; 4) Ins-
tituto Brasileiro de Estudos Especializados e Avançados – IBEEA; 5) Ins-
tituto Carioca de Atividades – ICA; 6) Instituto Crescer com Meta – META; 

7) Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais – ECOS; 8) Instituto de 
Integração e Desenvolvimento Estudantil-Profissional – IIDEP. Abertos os 
trabalhos pelo presidente da Comissão foram recebidos 14 (catorze) en-
velopes, sendo 7 (sete) “A” – PROGRAMA DE TRABALHO e 7 (sete) “B” 
– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, das instituições: 1) Movimento 
Cultural Social – MCS; representado pelo Sr. David Marques Palmeira 
2) Instituto Nacional de Assistência Trabalho Oportunidades e Saúde – 
INATOS representada pela Sra. Joseli Resse; 3) Instituto SESSUB re-
presentada pelo Sr. Paulo Roberto Cucco Antunes; 4) Instituto Brasileiro 
de Estudos Especializados e Avançados – IBEEA representada pela Sra. 
Gisella Martins Presta Penna; 5) Instituto Carioca de Atividades – ICA 
representada pelo Sr. Nicodemos de Carvalho Mota; 6) Instituto Crescer 
com Meta – META representado pelo Sr. Leonardo Costa de Almeida; 7) 
IIDEP – Instituto de Integração e Desenvolvimento Estudantil-Profissional 
representado pelo Sr. Sidney Luiz dos Santos Oliveira. Em seguida, foi 
verificada a inviolabilidade dos envelopes apresentados e a sua confor-
midade com os termos do Edital, em especial o item 11.1(a). Após, foram 
abertos 7 (sete) envelopes “A” – Programas de Trabalho – das institui-
ções participantes do certame tendo sido ofertados os preços a seguir 
consignados pelas instituições: 1) Movimento Cultural Social – MCS cuja 
documentação possui 46 (quarenta e seis) folhas e ofertou o valor de R$ 
3.188.910,95 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e dez 
reais e noventa e cinco centavos; 2) Instituto Nacional de Assistência Tra-
balho Oportunidades e Saúde – INATOS cuja documentação possui 105 
(cento e cinco) folhas e ofertou o valor de R$ 3.038.551,27 (três milhões, 
trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centa-
vos) 3) Instituto SESSUB cuja documentação possui 94 (noventa e qua-
tro) folhas e ofertou o valor de R$ 3.242.360,41 (três milhões, duzentos e 
quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos; 
4) Instituto Brasileiro de Estudos Especializados e Avançados – IBEEA 
cuja documentação possui 163 (cento e sessenta e três) folhas e ofertou 
o valor de R$ 3.298.937,52 (três milhões, duzentos e noventa e oito mil, 
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos; 5) Instituto 
Carioca de Atividades – ICA, cuja documentação possui 78 (setenta e 
oito) folhas e ofertou o valor de R$ 3.032.964,00 (três milhões, trinta e 
dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais); 6) Instituto Crescer com 
Meta cuja documentação possui 294 (duzentos e noventa e quatro) fo-
lhas e ofertou o valor de R$ 2.968.167,15 (dois milhões, novecentos e 
sessenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e quinze centavos); 7) 
Instituto de Integração e Desenvolvimento Estudantil-Profissional – IIDEP 
cuja documentação possui 118 (cento e dezoito) folhas e ofertou o valor 
de R$ 3.040.454,10 (três milhões, quarenta mil, quatrocentos e cinquenta 
e quatro reais e dez centavos). Registre-se que: 1) A presente Convoca-
ção Pública tem por estimativa o valor de R$ 3.325.805,19 (três milhões, 
trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinco reais e dezenove centa-
vos); 2) Os envelopes “B” das instituições participantes do certame foram 
rubricados pelos representantes presentes e lacrados na presença de 
todos; 3) foi franqueada vista dos documentos de credenciamento e pro-
postas apresentadas a todos os representantes presentes; 4) foi informa-
do a todos os participantes acerca da possibilidade de agendamento para 
vista dos autos pelo telefone 3973-3701 no horário de 10h (dez horas) às 
16h (dezesseis horas); 5) o representante da organização social ECOS 
– Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais não compareceu à sessão. 
Em seguida, foi marcada nova sessão para a continuidade do certame, a 
ser realizada no dia 08/08/17 (oito de agosto de dois mil e dezessete), às 
10h00 (dez horas), na Subsecretaria de Esportes e Lazer da Secretaria 
Municipal da Casa Civil, situada na Rua Maia de Lacerda, 167, 6º andar 
(auditório), Estácio. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão às 
13h 45m (treze horas e quarenta e cinco minutos) e foi lavrada a presente 
Ata, que segue abaixo assinada pelos representantes credenciados das 
instituições e pelos membros da Comissão Especial de Seleção.

Rogério da Costa Pimenta _____________________________________

Carlos Alberto Nogueira Brazil _________________________________

Cristiano Mariano das Flores ___________________________________

ATA DE REUNIÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS EN-
VELOPES “A” – PROGRAMA DE TRABALHO E RECEBIMENTO DO 
ENVELOPE“B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PROCES-
SO N.º 01/002.307/2017, DE QUE TRATA DA CONVOCAÇÃO PÚBLI-
CA Nº CP 09/2017 REALIZADO EM TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL 
E DEZESSETE.
OBJETO: Processo de seleção de melhor Programa de Trabalho visando 
celebração de contrato de gestão administrativa e esportiva da Vila Olím-
pica da Gamboa com organização social qualificada nos termos da Lei 
Municipal nº 5.026 de 19 de maio de 2009, para oferta de atividades de 
iniciação esportiva, esportivas e desportivas para crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, devidamente descrita, 
caracterizada e especificada no Projeto Básico e seus Anexos, parte inte-
grante do edital. Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 
às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), na Subsecretaria de Esportes e 
Lazer da Secretaria Municipal da Casa Civil, situada na Rua Maia de La-
cerda, 167, 6º andar (auditório), Estácio, reuniu-se a Comissão Especial 
de Seleção, conforme Portaria “P” SUBEL n.º 001/2017, composta pelos 
membros Rogério da Costa Pimenta, Carlos Alberto Nogueira Brazil e 
Ricardo Henrique Magalhães da Silva, suplente convocado em substi-
tuição a André Vinícius Azevedo da Silva, presidida pelo primeiro, para 
atender ao certame – Convocação Pública n.º 09/2017 - supracitado. Ma-
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