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Secretaria de Estado de Polícia Civil
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I N S T R U M E N TO : Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de nº
021/1200/2021.
PA R T E S : Secretaria de Estado de Polícia Civil e a empresa ORL
CONSTRUTORA LTDA.
O B J E TO : Alteração quantitativa e qualitativa do Contrato nº 021/SE-

SECRETARIA DE ESTADO POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

SERVIÇO DE PROMOÇÕES

E D I TA L

CATEGORIA FUNCIONAL: OFICIAL DE CARTÓRIO POLICIAL -
3ª CLASSE

O SEPROM faz publicar, em deferimento do Processo nº SEI-
360101/000027/2021, conforme data de despacho de 28/10/2021, a
inclusão de servidor na apuração Definitiva de Tempo de Serviço o
ocupante do cargo efetivo em 21/04/2018 na 2ª posição, com vistas à
promoção à 2ª Classe, com validade a contar da mesma data, pu-
blicado no DOERJ de 16/11/20.

POL/2021, relativo à prestação de serviços para execução de serviços
com vista ao reparo dos telhados e correção das áreas afetadas, com
o fornecimento de materiais e mão de obra na Policlínica, localizada
na Rua Haddock Lobo, 60, Estácio, Rio de Janeiro.
VA L O R : O acréscimo do objeto contratual resultará na alteração do
valor do pagamento à CONTRATADA, devendo o CONTRATANTE pa-
gar a quantia total de R$ 6.992,21 (seis mil, novecentos e noventa e
dois reais e vinte e um centavos), de acordo com o cronograma físico
financeiro e respeitado o resultado obtido no Acordo de Nível de Ser-
viço, mantendo-se as demais condições de pagamento.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 65, c/c art.
58, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2021.
PROCESSO Nº SEI-360068/001491/2020

Id: 2350387

Tempo de Serviço

Classe Categ. Funcional Serv. Polícia Civil Serv. Público. Est. Serv. Público Ger. Apos. Disp.
ID. Funcional Nome aa.mm.dd aa.mm.dd aa.mm.dd aa.mm.dd aa.mm.dd aa.mm.dd

5709342 Cristiano da Silva Tatagiba 08.00.03 15.02.14 15.02.14 15.02.14 17.09.12 17.09.12

Id: 2350603

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

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 23/09/2021

PÁGINA 46 - 1ª COLUNA

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AUXI-
LIAR POLICIAL DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE - 2020

Processo n° SEI-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 27 de outubro 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 rati-
ficar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 27 de outubro de 2021, até às 16h00min em qualquer agên-
cia 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 candi-
dato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com paga-
mento 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 27 de outubro
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 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 rati-
ficar 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 inter-
net, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoria-
mente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pa-
gamento 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.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Id: 2350644

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

RETIFICAÇÕES
D.O. DE 23/09/2021

PÁGINA 52 - 2ª COLUNA

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE INSPE-
TOR DE POLÍCIA DE 6ª CLASSE - 2020.

Processo n° SEI-360050/000104/2020.

1- No Anexo I - Conteúdo Programático, Conhecimentos Específicos,
“Direito Processual Penal, Da Investigação Criminal”, item c.

Onde se lê:
c. requisitos de dados, informações cadastrais e disponibilização de
meios técnicos (Lei nº 1.344/2016); Da coleta de dados e informações
de natureza não criminal para assuntos de interesse privado (Lei n°
13.342/2017).
Leia-se:
c. requisição de dados, informações cadastrais e disponibilização de
meios técnicos (Lei n° 13.344/2016); Da coleta de dados e informa-
ções de natureza não criminal para assuntos de interesse privado (Lei
n° 13.432/2017).

D.O. DE 23/09/2021
PÁGINA 53 - 1ª COLUNA

2- No Anexo I - Conteúdo Programático, Conhecimentos Específicos,
“Direito Processual Penal”

Onde se lê:
Banco de dados para registro dos mandados de prisão - Conselho
Nacional de Justiça (Lei nº 12.403/2011) e Banco Nacional de Moni-
toramento de Prisões - BNMP 2.0 (Resolução CNJ n° 251/2019).

Leia-se:
Banco de dados para registro dos mandados de prisão - Conselho
Nacional de Justiça (Lei nº 12.403/2011) e Banco Nacional de Medi-
das Penais e Prisões - BNMP 3.0 (Resolução CNJ n° 417/2021).

D.O. DE 23/09/2021
PÁGINA 57 - 2ª COLUNA

3- 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 27 de outubro 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 rati-
ficar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 27 de outubro de 2021, até às 16h00min em qualquer agên-

cia 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 candi-
dato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com paga-
mento 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 27 de outubro
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 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 rati-
ficar 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 inter-
net, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoria-
mente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pa-
gamento 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.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Id: 2350645

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

RETIFICAÇÕES
D.O. DE 23/09/2021

PÁGINA 39 - 1ª COLUNA

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE INVES-
TIGADOR POLICIAL DE 3ª CLASSE - 2020

Processo n° SEI-360050/000197/2020.

1- No Anexo I - Conteúdo Programático, Conhecimentos Específicos,
Noções de Direito Processual Penal.

Onde se lê:
“Prisão Cautelar: disposições gerais; prisão em flagrante; prisão tem-
porária e prisão preventiva: a. Banco de dados para registro dos man-
dados de prisão - Conselho Nacional de Justiça (Lei nº 12.403/2011);
b. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0 (Reso-
lução CNJ nº 251/2019).”

Leia-se:
“Prisão Cautelar: disposições gerais; prisão em flagrante; prisão tem-
porária e prisão preventiva: a. Banco de dados para registro dos man-
dados de prisão - Conselho Nacional de Justiça (Lei nº 12.403/2011),
b. Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões - BNMP 3.0 (Reso-
lução CNJ 417/2021).”

D.O. DE 23/09/2021
PÁGINA 40 - 1ª COLUNA

2- 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 27 de outubro 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 rati-
ficar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 27 de outubro de 2021, até às 16h00min em qualquer agên-
cia 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 candi-
dato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com paga-
mento 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 27 de outubro
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 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 rati-
ficar 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 inter-
net, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoria-
mente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pa-
gamento 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.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Id: 2350646

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

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 23/09/2021

PÁGINA 59 - 2ª COLUNA

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PERI-
TO 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 27 de outubro 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 rati-
ficar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 27 de outubro de 2021, até às 16h00min em qualquer agên-
cia 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 candi-
dato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com paga-
mento 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 27 de outubro
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 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 rati-
ficar 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 inter-
net, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoria-
mente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pa-
gamento 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.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Id: 2350647

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

RETIFICAÇÕES
D.O. DE 23/09/2021

PÁGINA 67 - 1ª e 3ª COLUNA

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PERI-
TO LEGISTA DE 3ª CLASSE - 2020

Processo n° SEI-360050/000108/2020.

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 27 de outubro 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 rati-
ficar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 27 de outubro de 2021, até às 16h00min em qualquer agên-
cia 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 candi-
dato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com paga-
mento 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 27 de outubro
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 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 rati-
ficar 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 inter-
net, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoria-
mente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pa-
gamento 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.

D.O. DE 23/09/2021
PÁGINA 68 - 1ª COLUNA

2- No Anexo II, Modelo Atestado Médico para a Prova de Capacidade
Física.

Onde se lê:
“(...) constante do Concurso Público para Provimento de Cargo de Ins-
petor de Polícia de 6ª Classe (...)”

Leia-se:
“(...) constante do Concurso Público para Provimento de Cargo de Pe-
rito Legista de 3ª Classe (...)”

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Id: 2350648

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 Domingo, 31 de Outubro de 2021 às 21:53:30 -0200.
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SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 23/09/2021

PÁGINA 32 - 2ª COLUNA

E D I TA L

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉC-
NICO 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 27 de outubro 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 rati-
ficar o efetivo pagamento do valor da inscrição, que deverá ser feito
até o dia 27 de outubro de 2021, até às 16h00min em qualquer agên-
cia 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 candi-
dato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com paga-
mento 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 27 de outubro
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 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 rati-
ficar 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 inter-
net, agência lotérica ou rede conveniada com o banco, obrigatoria-
mente, por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio
candidato no momento da inscrição. As inscrições realizadas com pa-
gamento 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.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Id: 2350649

Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 15/2021.
PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a
Concessionária Águas de Niterói - CNPJ 02.150.336/0001-66.
OBJETO: Prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento
de esgoto nas Unidades Prisionais e Administrativas localizadas no
Município de Niterói.
PRAZO: 12 (doze) meses;
VALOR TOTAL: R$ 1.242.229,31 (hum milhão, duzentos e quarenta e
dois mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00539.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210098/000470/2021.

Id: 2350708

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 14/2021.
PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a
Concessionária LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - CNPJ
60.444.437/0001-46.
OBJETO: Prestação de serviço de caráter continuado de fornecimento
de energia elétrica, por intermédio da concessionária LIGHT SERVI-
ÇOS DE ELETRICIDADE S/A, a fim de atender a estrutura das uni-
dades prisionais e administrativa da SEAP, no município do Rio de
Janeiro.
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 6.702.898,88 (seis milhões, setecentos e dois mil
oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00533.
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210108/000563/2020.

Id: 2350748

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 13/2021.
PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a
empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS-CBC.CNPJ:
57.494.031/0001-63 e filial CNPJ 57.494.031/0010-54.
O B J E TO : aquisição de munições para a instrução e o treinamento
dos servidores da SEAP-RJ em cursos de formação, especializados e
de reciclagem.
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 3.319.945,00 (três milhões, trezentos e dezenove
mil novecentos e quarenta e cinco reais).
NOTA DE EMPENHO: 2021NE00531
DATA DA ASSINATURA: 21/10/2021;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210088/000331/2021.

Id: 2350710

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 BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -
CNPJ 04.133.045/0001-95.
O B J E TO : Prestação de serviços nutrição, preparo e fornecimento de
refeições transportadas para os internos custodiados e para os ser-
vidores do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, das
unidades Gabriel Ferreira Castilho (SEAP-GC), Serrano Neves (SEAP-
SN) e Bandeira Stampa (SEAP-BS).
VALOR: R$ 1.020.099,20 (Hum milhão, vinte mil noventa e nove reais
e vinte centavos).
PERÍODO: julho/2021.
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-210108/000410/2021.

Id: 2350685

Secretaria de Estado de Defesa Civil

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

AV I S O

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/21.
O B J E TO : Registro de preços para eventual contratação de serviços
de emissão e entrega de cartões eletrônicos natalino do bombeiro mi-
litar da SEDEC/CBMERJ.
DATA DE ABERTURA: 12/11/2021, às 09h30min.
DATA ETAPA DE LANCES: 12/11/2021, às 10h.
PROCESSO Nº SEI-270003/001374/2021.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site: www.com-
pras.rj.gov.br, podendo ser retirado, de forma impressa, na Coordena-
ção de Licitações e Contratos/DGAF/SEDEC, sito à Praça da Repú-
blica, nº 45 - Centro - RJ, de 2ª a 5ª feira, das 08:00 às 17:00 horas,
e 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos Tels. (21)
2333-3084/2333-3085 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@cb-
m e r j . r j . g o v. b r.

Id: 2350499

CORPO DE BOMBEIROS M I L I TA R DO
E S TA D O DO RIO DE JANEIRO

E D I TA L

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições,
CONVOCA o ex-militar ALEX DA SILVA SAMPAIO, CPF
108.254.907-07, para comparecer à Diretoria-Geral de Finanças
(DGF), sito à Praça da República, nº 45, Centro, Rio de Janeiro, para
tratar de assunto de seu interesse, de segunda-feira a quarta-feira,
das 09:00h às 15:00h, impreterivelmente, até o dia 10 (dez) de no-
vembro de 2021. Processo nº SEI-270104/001065/2020.

Id: 2349878

Secretaria de Estado de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO
I N S T R U M E N TO : Termo de Ajuste de Contas nº 055/2021.
PA R T E S : Secretaria de Estado de Saúde e PVAX Consultoria e Lo-
gística LTDA.
O B J E TO : Prestação de Serviços de Gestão de Estoque e Infraestru-
tura da Coordenação Geral de Armazenagem da SES/RJ, competên-
cia setembro de 2016.
VA L O R : R$ 734.646,25 (setecentos e trinta e quatro mil seiscentos e
quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, pela Lei
Estadual nº 287, de 04/12/1979, e seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto Estadual nº 3.149, de 28/04/1980.
PROCESSO Nº SEI-080001/015555/2021.

Id: 2350638

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CRE-
DENCIAMENTO Nº 005/2019.
PA R T E S : ESTADO DO RIO DE JANEIRO pela SECRETARIA DE ES-
TADO DE SAÚDE e RADIO SERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
O B J E TO : Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credencia-
mento nº 005/2019, cujo objeto é o credenciamento de pessoas ju-
rídicas de direito privado, para participação, de forma complementar,
ao SUS, para prestação de serviços privados de radioterapia, a fim de
atender aos usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados via
Central Estadual de Regulação, com fundamento no art. 57, Inciso II
e seu § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações, Lei Estadual
nº 287, de 04/12/79.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 29/10/2021 a 28/10/2022.
VALOR TOTAL: R$ 4.441.260,00 (quatro milhões quatrocentos e qua-
renta e um mil duzentos e sessenta reais).
FUNDAMENTO DO ATO: Art. 57, inciso II e seu § 4º, da Lei nº
8.666, de 1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2021.
PROCESSO Nº SEI-E-08/001/101507/2018.

Id: 2350637

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

AV I S O

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna público o resultado do
julgamento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2021, Pro-
cesso nº SEI-080001/001333/2020, destinado ao registro de preços
para a Aquisição de Medicamentos (FENOBARBITAL 40 MG/ML SO-
LUÇÃO ORAL (GOTAS) - 20 ML, FLUFENAZINA DICLORIDRATO 5
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: 2350631

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

AV I S O

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna público o resultado do
julgamento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2021, Pro-
cesso nº SEI-08/001/026054/2019, destinado ao registro de preços pa-
ra a Aquisição de Medicamentos (ISOSSORBIDA (DINITRATO) - 10
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: 2350632

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

AV I S O

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna pública a seguinte li-
citação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/21.
TIPO: Registro de preços.
OBJETO: Aquisição de medicamentos (FITOMENADIONA (VITAMINA
"K1") 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - IM E OUTROS), para
atender à Coordenação de Medicamentos, na forma do Termo de Re-
ferência (ANEXO 01).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/11/2021, às 09:00 horas.
ETAPA DE LANCES: 18/11/2021, às 09:00 horas.
PROCESSO Nº SEI-080001/000613/2020.

O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites:
www.compras.rj.gov.br, https://sei.fazenda.rj.gov.br e www.sau-
de.rj.gov.br/licitacoes. Podendo também ser retirado de forma impres-
sa, na Coordenação de Licitação, mediante a entrega de 01 (uma)
resma de papel tamanho A4, sito à Rua México, Nº 128 - 6º andar,
sala 605 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, de 2ª a 6ª feira, das 10:00
às 16:00 hs, informações pelo e-mail: licitacao@saude.rj.gov.br.

Id: 2350635

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

AV I S O

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SES torna pública a seguinte li-
citação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/21.
TIPO: Registro de preços.
OBJETO: Aquisição de medicamentos (HIDROCLOROTIAZIDA 25
MG, NIFEDIPINA 10 MG E SINVASTATINA 20 MG), para atender à
Coordenação de Medicamentos, na forma do Termo de Referência
(ANEXO 01).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/11/2021, às 09:00 horas.
ETAPA DE LANCES: 18/11/2021, às 09:00 horas.
PROCESSO Nº SEI-080001/021934/2020.

O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites:
www.compras.rj.gov.br, https://sei.fazenda.rj.gov.br e www.sau-
de.rj.gov.br/licitacoes. Podendo também ser retirado de forma impres-
sa, na Coordenação de Licitação, mediante a entrega de 01 (uma)
resma de papel tamanho A4, sito à Rua México, Nº 128 - 6º andar,
sala 605 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, de 2ª a 6ª feira, das 10:00
às 16:00 hs, informações pelo e-mail: licitacao@saude.rj.gov.br.

Id: 2350636

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

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

E X T R ATO S DE TERMOS

I N S T R U M E N TO : Termo de Ajuste de Contas nº 238/2021. PA R T E S :
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa MED-
VITALIS SERVIÇOS LTDA. O B J E TO : Tem por objeto a indenização
pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no pe-
ríodo de 07/08/2021 a 31/08/2021, conforme solicitado e comprovado
através da apresentação da nota fiscal devidamente atestada 2464,
tendo sua viabilidade jurídica confirmada pelo Parecer nº
658/2021/FS/DJUR (SEI-23839462). VALOR TOTAL: R$ 12.916,66
(doze mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2021. F U N D A M E N TO : Decidido no
processo administrativo nº SEI-080007/008457/2021.

I N S T R U M E N TO : Termo de Ajuste de Contas nº 231/2021. PA R T E S :
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a empresa NU-
TRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS LTDA. OB-
J E TO : Tem por objeto a indenização pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no período de 13/09/2021 a
19/09/2021, conforme solicitado e comprovado através da apresenta-
ção das notas fiscais devidamente atestadas 175937, 175938,
175939, 175996, 176026, 176091, 176161, 176206, 176274, 176275,
176281, 176310, 176311, 176312, tendo sua viabilidade jurídica con-
firmada pelo Parecer nº 624/2021/FS/DJUR (SEI-23499940). VA L O R
TO TA L : R$ 8.205,89 (oito mil duzentos e cinco reais oitenta e nove
centavos). D ATA DA ASSINATURA: 29/10/2021. F U N D A M E N TO : De-
cidido no processo administrativo nº SEI-080007/008476/2021.

Id: 2350689

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

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 04/10/2021

PÁGINA 26 - 1ª COLUNA

EXTRATO DE TERMO

Onde se lê: Termo de Ajuste de Contas nº 131/2020.
Leia-se: Termo de Ajuste de Contas nº 131/2021.

Id: 2350688

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO SAÚDE torna
público para conhecimento dos interessados que se encontra dispo-
nível a Licitação para Registro de Preços abaixo mencionada:
PARECER JURÍDICO N° 570/2021: Doc. SEI 23050558.
AUTORIZAÇÃO DO EDITAL: Doc. SEI 23972273.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico PE 182/2021.
O B J E TO : Aquisição de equipo de bomba com fornecimento em co-
modato as bombas.
ENDEREÇO DO PORTAL: www.compras.rj.gov.br.
DATA LIMITE DE ACOLHIMENTO: 17/11/2021 às 10h30min.
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/11/2021 às 10h35min.
CÓDIGO DA LICITAÇÃO NO PORTAL SISTEMA ELETRÔNICO SI-
GA: 27055.
PROCESSO Nº SEI-080007/005088/2021.
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no
site www.compras.rj.gov.br, podendo também ser retirado uma via im-
pressa na Coordenação de Licitação da Fundação Saúde mediante a
entrega de uma resma de papel formato A4, sito à, Av. Padre Leonel
Franca, 248 Gávea CEP: 22451-000, Rio de Janeiro/RJ, de 2ª a 6ª
feira, das 09horas às 17horas.

Id: 2350446

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AV I S O

A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO SAÚDE torna
público para conhecimento dos interessados que se encontra dispo-
nível a Licitação para Registro de Preços abaixo mencionada:
PARECER JURÍDICO N° 603/2021: Doc. SEI 23355641.
AUTORIZAÇÃO DO EDITAL: Doc. SEI 23969205.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico PE 187/2021.
O B J E TO : Aquisição de insumos.
ENDEREÇO DO PORTAL: www.compras.rj.gov.br
DATA LIMITE DE ACOLHIMENTO: 18/11/2021 às 10h30min.
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/11/2021 às 10h35min.
CÓDIGO DA LICITAÇÃO NO PORTAL SISTEMA ELETRÔNICO SI-
GA: 27086.
PROCESSO Nº SEI-080007/004375/2021.
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no
site www.compras.rj.gov.br, podendo também ser retirado uma via im-
pressa na Coordenação de Licitação da Fundação Saúde mediante a
entrega de uma resma de papel formato A4, sito à, Av. Padre Leonel
Franca, 248 Gávea CEP: 22451-000, Rio de Janeiro/RJ, de 2ª a 6ª
feira, das 09horas às 17horas.

Id: 2350447

Secretaria de Estado de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS

I N S T R U M E N TO : Termo de Cooperação Técnica nº 005/2021.
D ATA DA A S S I N AT U R A : 15/10/2021.
PA R T E S : O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria
de Estado de Educação (SEEDUC), e o ICTSI RIO BRASIL TERMI-
NAL 1 S/A e a MULTI-RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A.
O B J E TO : A renovação de parceria entre o Estado do Rio de Janeiro,
por meio da SEEDUC e dos demais PARTÍCIPES para manter a ope-
racionalização de uma unidade escolar de Ensino Médio Vocacional
com Ensino Técnico complementar na Área de Logística no bairro do
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