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7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 08 de novembro
de 2021, 16h00min.

Secretaria de Estado de Polícia Civil
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
SERVIÇO DE PROMOÇÕES

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Id: 2353033

EDITAL

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA

O SERVIÇO DE PROMOÇÕES - SEPROM faz publicar o Quadro Definitivo de Concorrentes à Promoção por Antiguidade e por Merecimento na categoria de Oficial de Cartório Policial, conforme despacho
datado de 11/06/2021, no Processo nº SEI-360008/000531/2021.

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 03/11/2021
PÁGINA 31 - 1ª e 2ª COLUNA

QUADRO DEFINITVO DE CONCORRENTES À PROMOÇÃO
À 2ª CLASSE DO OFICIAL DE CARTÓRIO POLICIAL
VALIDADE: 29/09/2018
POR ANTIGUIDADE (16 VAGAS)
ID Funcional
43651712
43649645
43648770
43649742
43648819
22581448
23003049
23614030
24364860
43858333
42080568
42191858
42688981
42698944
42698553
42697271

1- No item 7, subitens 7.1, 7.10.3 e 7.16,

Nome
Rodrigo Serpa Sad
Carlos Thiago Parente Lanhas
Mildo Carlos Ferreira da Cunha Filho
Delmara Cristina C. de Sá
Thaisa Vasconcellos dos Santos
Valdinei da Silva Xavier
Leonardo Ferreira Dimas
Douglas Rodrigues Franca
Wellington da Silva Salles
Marcos dos Santos Carneiro
Tiago Lorenzo de Godoy S. Pitanga
Sheila Araujo Marques Fontes da Silva
Monica Mendes Lira Torres
Felipe Diniz Novellino
Rafael Urbancg Moncorvo
Juliana Motta de Lemos Migon

Nome
Carlos dos Anjos Brito Amaral
Carlos Frederico da Costa Maggessy
Rita de Cassia Fonseca Campista
Patrick de Souza Feliciano
Raquel Cardozo Pereira
Leonardo da Silva Machado
Jefferson Sharpedeudarc dos Santos
Flavia Couto Guimaraes Figueiredo
Carlos Henrique Jenne Junior
Dacio Teixeira da Costa Guerra
Bruno Amarante Monnerat
Renato Wagner Ladeira dos Anjos
Daniel Accioly de Souza Fragoso
Marcos Lopes de Araujo
Marcel de Gusmão Delfino
Raffaela Costa Di Lucia
Thales Rangel de Calazans
Flávia Jabur Ferreira França
Mirela Roux de Oliveira
Cristiane de Almeida Figueiredo
Marcio Silva Miglievich Guimarães
José Gustavo Dias Bandeira de Mello
Bruno Almeida Lima
Bruna Alves Zavarize
Filipe Quintana
Margareth Moreira Maciel
Fernanda Valsechy Rodrigues
Ricardo Alves de Figueiredo
Alessandra Fablicio de Araujo
Alexandre Augusto Miceli Moraes
Bruno Alves Bifano da Gama
Juliana Magalhães de Oliveira
Cristiano Souza Dykeman
Marcela de Leoni Dutra Atomar
Evelyne Cortes Andrade
Fabyll Alves dos Santos
Bernardo Paiva M. de Vasconcellos
Patricia Goldner

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA DE 6ª CLASSE - 2020
PROCESSO N° SEI-360050/000104/2020

Onde se lê:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo o dia 03 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.
7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 03 de novembro de 2021, até às 16h00min em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.
7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 03 de novembro
de 2021, 16h00min.

POR MERECIMENTO (32 VAGAS E 38 CONCORRENTES)
ID Funcional
43857981
43857060
43857590
43856705
43857132
42699100
43858732
43858015
43649475
43857892
43858236
43858260
43858198
43858295
43857370
43856845
43858767
43857400
43857639
43857140
43856551
43857922
43857035
43857159
43858643
43857540
43868010
43856608
43858252
43857990
43857086
43857663
43376940
43858589
43857434
43857957
43858627
43857353

EDITAL

Pontos
26,75
22,00
20,75
20,25
20,00
19,00
18,75
18,75
18,75
18,50
18,00
17,00
17,00
16,50
16,25
16,00
16,00
16,00
15,50
15,50
15,50
15,50
15,25
15,00
14,75
14,50
14,50
14,50
14,25
14,25
14,25
14,25
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
13,50
Id: 2353084

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA
RETIFICAÇÃO
D.O. DE 03/11/2021
PÁGINA 31 - 1ª COLUNA
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AUXILIAR POLICIAL DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE - 2020
PROCESSO SEI n° 360050/000103/2020
1- No item 7, subitens 7.1, 7.10.3 e 7.16,
Onde se lê:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo o dia 03 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.
7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 03 de novembro de 2021, até às 16h00min em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.

Leia-se:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo dia 08 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.



7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 03 de novembro de 2021, até às 16h00min em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.
7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 03 de novembro
de 2021, 16h00min.
Leia-se:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo dia 08 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.
7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 08 de novembro de 2021, até às 16h00min, em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.
7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 08 de novembro
de 2021, 16h00min.
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Id: 2353036

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA
RETIFICAÇÃO
D.O. DE 03/11/2021
PÁGINA 31 - 3ª COLUNA
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PERITO LEGISTA DE 3ª CLASSE - 2020
PROCESSO N° SEI-360050/000108/2020

7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 08 de novembro de 2021, até às 16h00min, em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.

1- No item 7, subitens 7.1, 7.10.3 e 7.16,

7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 08 de novembro
de 2021, 16h00min.

7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 03 de novembro de 2021, até às 16h00min em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Id: 2353034

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA
RETIFICAÇÃO
D.O. DE 03/11/2021
PÁGINA 31 - 2ª COLUNA
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE INVESTIGADOR POLICIAL DE 3ª CLASSE - 2020
PROCESSO N° SEI-360050/000197/2020
1- No item 7, subitens 7.1, 7.10.3 e 7.16,
Onde se lê:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo o dia 03 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.
7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 03 de novembro de 2021, até às 16h00min em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.
7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 03 de novembro
de 2021, 16h00min.
Leia-se:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo dia 08 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.
7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 08 de novembro de 2021, até às 16h00min, em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.
7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 08 de novembro
de 2021, 16h00min.
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Onde se lê:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo o dia 03 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.

7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 03 de novembro
de 2021, 16h00min.
Leia-se:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo dia 08 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.
7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 08 de novembro de 2021, até às 16h00min, em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.
7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 08 de novembro
de 2021, 16h00min.
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Id: 2353037

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA
RETIFICAÇÃO
D.O. DE 03/11/2021
PÁGINA 32 - 1ª COLUNA
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO POLICIAL DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE - 2020
PROCESSO N° SEI-360050/000105/2020
1- No item 7, subitens 7.1, 7.10.3 e 7.16,
Onde se lê:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo o dia 03 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.

Id: 2353035

7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 03 de novembro
de 2021, 16h00min.
Leia-se:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo dia 08 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.
7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 08 de novembro de 2021, até às 16h00min, em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA
RETIFICAÇÃO
D.O. DE 03/11/2021
PÁGINA 31 - 3ª COLUNA
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE - 2020
PROCESSO N° SEI-360050/000101/2020
1- No item 7, subitens 7.1, 7.10.3 e 7.16,
Onde se lê:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo o dia 03 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.

7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 03 de novembro de 2021, até às 16h00min em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.
7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 03 de novembro
de 2021, 16h00min.
Leia-se:
7.1. As inscrições para o concurso serão efetuadas, exclusivamente,
nas formas descritas neste Edital, e encontrar-se-ão abertas a partir
das 16h00min do dia 27 de setembro de 2021 até às 16h00min do
dia 26 de outubro de 2021, sendo dia 08 de novembro de 2021, até
às 16h00min, o último dia para o pagamento do valor da inscrição.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 12 de Novembro de 2021 às 05:45:05 -0200.
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7.10.3. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 08 de novembro de 2021, até às 16h00min, em qualquer
agência da rede bancária, por meio de serviços disponíveis na internet, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoriamente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão aceitas.



   







Transplante de Órgãos e/ou Tecidos, nos pacientes oriundos do SUS
no Estado do Rio de Janeiro, competência abril de 2021.
VALOR: R$ 472.912,68 (Quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e doze reais e sessenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº
287/79 e Decreto Estadual nº 3149/80.
PROCESSO Nº SEI-080001/011694/2021.
Id: 2353419

7.16. O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data de vencimento constante do boleto bancário, poderá utilizar a
opção de imprimir a 2ª via do boleto bancário, no sítio eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21, até o dia 08 de novembro
de 2021, 16h00min.
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Id: 2353038

Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO
INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 043/2021.
PARTES: Secretaria de Estado de Saúde e Instituição Adventista Este
Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde.
OBJETO: Prestação de serviços Ambulatoriais e Hospitalares para
Transplante de Órgãos e/ou Tecidos, nos pacientes oriundos do SUS
no Estado do Rio de Janeiro, competência maio de 2021.
VALOR: R$ 936.016,24 (Novecentos e trinta e seis mil, dezesseis
reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº
287/79 e Decreto Estadual nº 3149/80.
PROCESSO Nº SEI-080001/014045/2021.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato nº 021/2021.
PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a
empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, CNPJ nº
01.920.177/0001-79.
OBJETO: Prestação de serviços de nutrição e alimentação destinadas
aos internos e servidores estaduais em efetivo exercício nas Unidades
Prisionais e Administrativas do Sistema Penitenciário do Estado de
Rio de Janeiro, que envolve o processo de preparo, cocção, manipulação e transporte das refeições diárias até os estabelecimentos relacionados no lote 01.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR TOTAL: R$ 7.747.487,76 (sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00575.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210108/000340/2021.

AVISO
A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna público o resultado do
julgamento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2021, Processo de nº SEI-080017/004822/2020, destinado ao registro de preços
para a aquisição de medicamentos (lenalidomida 25 mg), para atender
à assessoria de atendimentos às demandas judiciais, conforme as especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I. A presente
licitação restou DESERTA.
Id: 2353288

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

AVISO

INSTRUMENTO: Contrato nº 02/2021.
PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a
empresa QUALYBEM FOOD SERVICE S/A - CNPJ nº
09.239.320/0001-73;
OBJETO: Prestação de serviço de nutrição e alimentação destinadas
aos internos e servidores estaduais em efetivo exercício nas Unidades
Prisionais e Administrativas do Sistema Penitenciário do Estado de
Rio de Janeiro, que envolve o processo de preparo, cocção, manipulação e transporte das refeições diárias até os estabelecimentos relacionados no lote 01;
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação no Diário
Oficial;
VALOR TOTAL: 4.268.440,80 (quatro milhões, duzentos e sessenta e
oito mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00580.
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210108/000037/2021.

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna público o resultado do
julgamento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021, Processo n° SEI-08001/001496/2020, destinado ao registro de preços para a Aquisição de Medicamentos (AZITROMICINA 40 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 15 ML, FRASCO E OUTROS), para atender
à Coordenação de Medicamentos, conforme as especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I. A presente licitação restou
FRACASSADA.

Id: 2353218

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna público o resultado do
julgamento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2021, Processo de nº SEI-080001/001397/2020, destinado ao registro de preços
para a aquisição de medicamentos (isossorbida, mononitrato - 10
mg/ml - 1 ml, ivermectina 6 mg e outros), para atender à coordenação
de medicamentos, conforme as especificações contidas no Termo de
Referência - Anexo I. A presente licitação restou FRACASSADA.

Id: 2353185

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 188/2021. PARTES:
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa BIOXXI
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. OBJETO: Tem por objeto a
indenização pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no período de 07/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitado e
comprovado através da apresentação da nota fiscal devidamente atestada 00084584, tendo sua viabilidade jurídica confirmada pelo Parecer
nº 628/2021/FS/DJUR (SEI-24091368). VALOR TOTAL: R$ 44.754,84
(quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta
e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021. FUNDAMENTO:
Decidido
no
processo
administrativo
nº
SEI080007/007973/2021.
Id: 2353153

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATOS DE TERMOS

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato nº 022/2021.
PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a
empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, CNPJ/MF nº
01.920.177/0001-79.
OBJETO: Prestação de serviços de nutrição e alimentação destinadas
aos internos e servidores estaduais em efetivo exercício nas Unidades
Prisionais e Administrativas do Sistema Penitenciário do Estado de
Rio de Janeiro, que envolve o processo de preparo, cocção, manipulação e transporte das refeições diárias até os estabelecimentos relacionados no lote 04.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR TOTAL: R$ 9.811.941,24 (nove milhões, oitocentos e onze mil
novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00583.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210108/000340/2021.
Id: 2353186

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EXTRATO DE TERMO
INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas.
PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a
empresa WORLTEC INSPECTIONS AND WELDING SERVICE EIRELI
- CNPJ 28.773.279/0001-65.
OBJETO: Prestação dos serviços de escoramento metálico, com locação, montagem, manutenção e desmontagem, para as vigas e lajes
identificadas em área delimitada na planta baixa do 3º pavimento do
Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros - SEAP - RM - Complexo do Gericinó/Rio de Janeiro, possui caráter essencial e contínuo,
desta SEAP-RJ, executados nos meses de fevereiro a setembro de
2020.
VALOR: R$ 35.562,50 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos).
PERÍODO: fevereiro a setembro / 2020.
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210036/000645/2020.
Id: 2353176

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A.
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: CONTRATO DE PARCERIA TECNOLÓGICA Nº
02/2021. PARTES: INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A. e TRI ROCKS INTERAMERICANA CONSULTORIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO: estabelecer as formas e condições pelas quais as partes
reunirão seus melhores esforços, recursos e competências para a realização conjunta de atividades, programas e projetos de desenvolvimento científico, tecnológico, produtivo e mercadológico, na área da
saúde humana, nas esferas pública e/ou privada, bem como de capacitação de recursos humanos, visando o desenvolvimento conjunto
de projetos voltados para área da saúde humana. PRAZO: 12 (doze)
meses. DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021. PROC IVB N° SEI080005/001651/2021.
Id: 2353129

INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A.
EXTRATO DE TERMO
INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA. PARTES: INSTITUTO VITAL BRAZIL S/A e ALPHABIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME. OBJETO: estabelecer a mútua cooperação técnica, sem a transferência de recursos financeiros, para o
fornecimento de veneno Lachesis muta para o desenvolvimento de atividades de imunização dos equinos para produção de soro antiofídico
e realização de controle de qualidade do soro do INSTITUTO VITAL
BRAZIL. PRAZO: 01 (um) ano. DATA DA ASSINATURA: 11/11/2021.
PROCESSO IVB Nº SEI-080005/000670/2021.
Id: 2353131

EDITAL

EXTRATOS DE TERMOS
INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 218/2021. PARTES:
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa SKAR
SOLUÇÕES E INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. OBJETO: Tem por
objeto a indenização pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no período de 07/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitado e comprovado através da apresentação da nota fiscal devidamente atestada 00006981, tendo sua viabilidade jurídica confirmada
pelo Parecer nº 682/2021/FS/DJUR (SEI-24099932). VALOR TOTAL:
R$ 1.630,00 (mil seiscentos e trinta reais). DATA DA ASSINATURA:
09/10/2021. FUNDAMENTO: Decidido no processo administrativo nº
SEI-080007/007728/2021.

EXTRATO DE TERMO
INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 041/2021
PARTES: Secretaria de Estado de Saúde e Instituição Adventista Este
Brasileira de Prevenção e Assistência á Saúde.
OBJETO: Prestação de serviços Ambulatoriais e Hospitalares para

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 10/11/2021
PÁGINA 31 - 2ª COLUNA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Onde se lê: Instrumento: Contrato n° 146/2021. PREGÃO ELETRÔNICO n° 096/2021...
Leia-se: Instrumento: Contrato n° 146/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 096/2021...

Secretaria de Estado de Educação
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE TERMOS

Id: 2353290

A PRESIDENTE DA 1ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO, FAZ SABER ao servidor EDUARDO ANTÔNIO
IGREJAS DE ALMEIDA - IDF.: 19902891, ora processado, que tramita neste Colegiado o Processo Administrativo SEI E21/085.061/2019 (SEI nº 210015/000770/2020). Outrossim, tendo em
vista que se tornou revel, expede-se a presente citação editalícia , na
forma do artigo 70, § 1º do Decreto lei 220, de 18 de julho de 1975,
a fim de ser publicada por 03 (três vezes) consecutivas em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para que compareça nesta 1ª CPIA,
situada na Praça Cristiano Ottoni, s/n, sala 410 - Edifício Dom Pedro
II - Central do Brasil -RJ, telefone 2334-6212, no dia 17 de novembro
de 2021 às 14:00h para ser interrogado, devendo estar acompanhado
de seu advogado.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Id: 2353145

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Id: 2353144

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Saúde

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 215/2021. PARTES:
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa RQS RADIOLOGISTAS LTDA. OBJETO: Tem por objeto a indenização pela
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no período
de 07/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitado e comprovado através da apresentação da nota fiscal devidamente atestada 371, tendo
sua viabilidade jurídica confirmada pelo Parecer nº 568/2021/FS/DJUR
(SEI- 23026684). VALOR TOTAL: R$ 7.486,00 (sete mil quatrocentos
e oitenta e seis reais). DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021. FUNDAMENTO:
Decidido
no
processo
administrativo
nº
SEI080007/008221/2021.

AVISO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
1ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Id: 2352545

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 252/2021. PARTES:
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. OBJETO: Tem por objeto
a indenização pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme solicitado e comprovado através da apresentação da nota fiscal devidamente
atestada 00002283, tendo sua viabilidade jurídica confirmada pelo Parecer nº 661/2021/FS/DJUR (SEI-23853898). VALOR TOTAL: R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais). DATA DA ASSINATURA:
29/10/2021. FUNDAMENTO: Decidido no processo administrativo nº
SEI-080007/008843/2021.

Id: 2353289

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO



COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Tem por objeto a indenização pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no período de 07/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitado e
comprovado através da apresentação da nota fiscal devidamente atestada 0000229, tendo sua viabilidade jurídica confirmada pelo Parecer
n.º 677/2021/FS/DJUR (SEI-23999418). VALOR TOTAL: R$ 58.187,57
(cinquenta e oito mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e sete
centavos). DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021. FUNDAMENTO: Decidido no processo administrativo nº SEI-080007/007726/2021.

Id: 2353420

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

 

 
      
      

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 221/2021. PARTES:
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa MABE 9
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Tem por objeto a indenização pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no período de 07/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitado e
comprovado através da apresentação da nota fiscal devidamente atestada 0000230, tendo sua viabilidade jurídica confirmada pelo Parecer
nº 684/2021/FS/DJUR (SEI-24138429). VALOR TOTAL: R$ 67.850,79
(sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e nove
centavos). DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021. FUNDAMENTO: Decidido no processo administrativo nº SEI-080007/007727/2021.
INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 162/2021. PARTES:
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa MABE 9

INSTRUMENTO: Convênio nº 008/2021.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021.
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria
de Estado de Educação - SEEDUC e o Município de Cantagalo, no
âmbito do PROMURJ.
OBJETO: O objeto do presente Convênio é a soma de esforços dos
partícipes com o objetivo comum de assegurar a transferência gradual
e progressiva da responsabilidade administrativa, financeira e operacional relativas à prestação do Ensino Fundamental nas unidades escolares da Rede Estadual listadas no anexo para o Município.
ANEXO AO CONVÊNIO
RELAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MUNICIPALIZADAS
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
1. Colégio Estadual Lameira de Andrade
Endereço: Rua Cassio Passos Barreto, 111, Centro - Cantagalo/RJ CEP: 28500-000.
2. Escola Estadual Coronel Manoel Marcelino de Paula
Endereço: Rua Joaquim Ferreira da Costa, s/nº, Centro, São Sebastião do Paraíba - Cantagalo/RJ - CEP: 28530-000.
PRAZO: O presente Convênio vigorará da data da publicação de seu
extrato até 31/12/2030.
RECURSOS FINANCEIROS: A execução do presente Convênio não
importa na realização de dispêndio ou repasse financeiro de recursos
públicos estaduais entre os partícipes.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais disposições legais aplicáveis.
PROCESSO Nº SEI-E-03/029/630/2019.
INSTRUMENTO: Termo de Cessão de Uso de Imóvel nº 034/2021.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021.
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria
de Estado de Educação (SEEDUC), e o município de Cantagalo.
OBJETO: O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto os
IMÓVEIS abaixo descritos, dos quais o ESTADO é senhor e possuidor:
- Colégio Estadual Lameira de Andrade - situado à Rua Cassio Passos Barreto, nº 111, Centro - Cantagalo/RJ.
- Escola Estadual Coronel Manoel Marcelino de Paula - situada à Rua
Joaquim Ferreira da Costa, s/nº, Centro, São Sebastião do Paraíba Cantagalo/RJ.
PRAZO: A presente cessão de uso vigorará da data de sua publicação até 31/12/2030, admitindo-se sua prorrogação por meio de Termo
Aditivo, conforme o interesse das partes.
RECURSOS FINANCEIROS: O presente Termo de Cessão de Uso de
Imóvel não ensejará transferência de recursos entre as partes.
FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº
08/1977 e alterações, Decreto nº 47.502/2021.
PROCESSO Nº SEI-E-03/029/630/2019.
INSTRUMENTO: Termo de Cessão de Uso Parcial de Imóvel nº
030/2021.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2021.
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria
de Estado de Educação (SEEDUC), e o Município de Duque de Caxias.
OBJETO: O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto o
IMÓVEL abaixo descrito, do qual o ESTADO é senhor e possuidor:
- CIEP 350 - Túlio Roberto Quintiliano Cardoso - situado no Parque
das Missões, s/nº - Parque das Missões - Município de Duque de Caxias/RJ.
O ESTADO cederá as seguintes dependências do IMÓVEL:
- Para o ano de 2021 - 07 salas de aula no turno da manhã e 07
salas de aula no turno da tarde;
- Para o ano de 2022 - 05 salas de aula no turno da manhã e 07
salas de aula no turno da tarde;
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