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DO ENVELOPE “A”: 20/08/2013.
HORÁRIO: 11:00 horas.
LOCAL: Rua México, nº 125 - 9º andar - Rio de Janeiro.
TIPO: Menor Preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
VALOR ESTIMADO: R$ 1.998.392,37
PRAZO: 360 dias.
FUNDAMENTO: Lei Federal no 8.666/93, Lei Estadual no 287/79, De-
creto no 3.149/80, suas respectivas alterações e disposições deste
edital.

O Edital e seus anexos poderá ser obtido na Rua da Ajuda, nº 5 -
21º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no horário de 10:00 às
16:00 horas, devendo o representante da empresa trazer carimbo com
o CNPJ/MF da firma e 3 (três) cartuchos HP 60XL - PRETO, origi-
nais. Informações pelo telefone no (021) 2333.0870 e fax (021) 2333-
0879.

*CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 046/2012/SEOBRAS

OBJETO: Contratação de Elaboração de Estudo de Alternativas e
Projeto Básico da Solução de Engenharia para a Complementação do
Abastecimento de Água da Sede de Macaé a partir do Aproveitamen-
to das Águas do Rio São Pedro, Município de Macaé - RJ.
DATA A ENTREGA DOS ENVELOPES “A” - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E “B” - PROPOSTA DE PREÇOS, COM ABERTURA
DO ENVELOPE “A”: 20/08/2013.
HORÁRIO: 12:00 horas.
LOCAL: Rua México, nº 125 - 9º andar - Rio de Janeiro.
TIPO: Menor Preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
VALOR ESTIMADO: R$ 1.488.735,17.
PRAZO: 240 dias.
FUNDAMENTO: Lei Federal no 8.666/93, Lei Estadual no 287/79, De-
creto no 3.149/80, suas respectivas alterações e disposições deste
edital.

O edital e seus anexos poderá ser obtido na Rua da Ajuda, nº 5 - 21º
andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no horário de 10:00 às 16:00
horas, devendo o representante da empresa trazer carimbo com o
CNPJ/MF da firma e 3 (três) cartuchos HP 60XL - PRETO, originais.
Informações pelo telefone no (021) 2333.0870 e fax (021) 2333.0879.
*Republicados por incorreções nos originais publicados no D.O. de
15.07.2013.

Id: 1528146

ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

A COMISSÃO, abaixo assinada, atesta o RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO, dos serviços de obras de construção da 153ª DP - Cantagalo -
RJ, referente ao Contrato nº 022/2011 com a empresa Rivan Enge-
nharia, objeto do processo nº E-17/600.160/2010, correspondente a
etapa final da obra e de acordo com o Contrato e seus aditivos, nos
termos do art. 73, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, e suas al-
terações.

Rio de Janeiro 24 de junho de 2013

Luiz Otávio Nunes Rodrigues - matrícula nº 986.568-6
Marcos Thadeu Gonçalves - matrícula nº 362.498-8

Id: 1527222

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO.
PARTES: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ERJ) e a COMPA-
NHIA. ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE.
OBJETO: “PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECOR-
RÊNCIA DO CONVÊNIO CPROEIS”.
VALOR: R$ 17.400,00.
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
FUNDAMENTO: Processo nº E-17/100.301/2013.

Id: 1527666. A faturar por empenho

Secretaria de Estado de Segurança

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO

A 1ª COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO/PCERJ/SESEG, situada na Rua da
Relação, nº 42, sala 304, Centro - RJ, telefones 2332-9827 e 2332-
9921 (fax), torna pública que fará realizar no Portal de Compras SI-
GA, no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, a licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO, abaixo mencionada:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2013 R1
PROCESSO Nº E-09/169/44/2013
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE (ÚNICO)
DATA DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h do dia 31
de julho de 2013.
DATA DO PREGÃO: 31 de julho de 2013, às 14h01min.
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o laboratório de pa-
tologia forense - IMLAP, conforme especificação detalhada no Termo
de Referência - Anexo I.
VALOR TOTAL ESTIMADO: é R$ 32.998,13 (trinta e dois mil nove-
centos e noventa e oito reais, e treze centavos).

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços ele-
trônicos www.policiacivil.rj.gov.br e www.compras.rj.gov.br, podendo, al-
ternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a permuta
de 1 resma de papel A4 reciclável, formato 210x297mm, pesando
75g/m, em pacote c/ 500 folhas na Comissão de Pregão da Polícia
Civil/PCERJ/SESEG, situada na Rua da Relação nº 42, sala 304,
Centro, Rio de Janeiro, de 2ª a 6ª, das 10h às 17h.

Id: 1527349

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de nº 010/1200/2013.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa ABOLIÇÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
OBJETO: Contrato de Compra de 02 (dois) veículos de transporte co-
letivo de passageiros do tipo Micro Ônibus para atender a ACADE-
POL.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Contrato de nº 009/1200/2013.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENER-
GIA LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de locação de motogerador de ener-
gia para a PCERJ.
VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R$ 16.200,00 (dezes-
seis mil e duzentos reais).
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diá-
rio Oficial.
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/169/0065/2013.

Id: 1527172

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato de nº 008/1200/2013.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa DEMAIS - DECORAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA -ME.
OBJETO: Compra de bancadas especiais sob desenho para atender
a Cidade da Polícia.
VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R$ 85.490,00 (oitenta
e cinco mil quatrocentos e noventa reais).
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro)
meses contados a partir da data de publicação do extrato no Diário
Oficial.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/169/0051/2013.

Id: 1527159

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a
quitação do débito com a KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA, referente
à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em di-
versos equipamentos de ambulância, no período de 01/03/2013 a
31/03/2013.
VALOR: Dá-se a este Termo de Ajuste o valor total de R$ 1.375,00
(mil trezentos e setenta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/157/2401/2013.

Id: 1527160

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa INVESTIPLAN COMPUTADORES SISTEMAS LTDA.
OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a
quitação do débito com a INVESTIPLAN COMPUTADORES SISTE-
MAS LTDA, referente à prestação de serviços de impressão com ma-
nutenção e assistência técnica no período de 01/05/2013 a
31/05/2013.
VALOR: Dá-se a este Termo de Ajuste o valor total de R$ 120.583,91
(cento e vinte mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um
centavos).
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/157/3350/2013.

Id: 1527161

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa MULTIAMBIENTAL COLETAS E TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a
quitação do débito com a MULTIAMBIENTAL COLETAS E TRANS-
PORTES LTDA, referente à prestação de serviços de coleta, transpor-
te e disposição final de lixo domiciliar (extraordinário) e infectante (bio-
lógico) gerados pela PCERJ, no período de 01/05/2013 a 31/05/2013.
VALOR: Dá-se a este Termo de Ajuste o valor total de R$ 25.854,06
(vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e seis cen-
tavos).
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/157/3687/2013.

Id: 1527162

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa MULTIAMBIENTAL COLETAS E TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a
quitação do débito com a MULTIAMBIENTAL COLETAS E TRANS-
PORTES LTDA, referente à prestação de serviços de coleta, transpor-
te e disposição final de lixo domiciliar (extraordinário) e infectante (bio-
lógico) gerados pela PCERJ, no período de 01/11/2012 a 30/11/2012.
VALOR: Dá-se a este Termo de Ajuste o valor total de R$ 25.854,06
(vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e seis cen-
tavos).
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/10419/1702/2012.

Id: 1527163

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, através da SESEG/PCERJ e a
empresa KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a
quitação do débito com a KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA, referente
à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em di-
versos focos cirúrgicos no período de 01/01/2013 a 31/03/2013.
VALOR: Dá-se a este Termo de Ajuste o valor total de R$ 870,00
(oitocentos e setenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/157/2408/2013.

Id: 1527164

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SÍLVIO TERRA

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE
OFICIAL DE CARTÓRIO POLICIAL DE 6ª CLASSE/2008

A CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Presidenta da Comissão do Concurso em epígrafe, em cumprimento
de decisão judicial proferida nos autos da Ação Judicial nº 0222155-
93-2009.8.19.0001, CONVOCA o candidato ANDRE ARAUJO DE FI-
GUEIREDO, inscrição nº 1620053, para a 4ª Etapa - Exame Médico,
a ser realizado no dia 30 de julho de 2013, às 12 horas e trinta mi-
nutos, na ACADEPOL, sala 16, localizada na Rua Frei Caneca 162,
Centro, Rio de Janeiro.

O candidato deverá comparecer no dia e hora determinado, munido
dos seguintes exames:
a) Hemograma Completo (uréia, glicose e creatinina);
b) Eletrocardiograma com laudo;
c) Exame de Urina (EAS);
d) Raio X do Torax;

Somente serão aceitos exames realizados há, no máximo, 3 (três)
meses antes do dia do Exame Médico.
O candidato deverá fazer-se presente no local do Exame Médico com
antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado.
Caso o candidato deixe de comparecer ou comparecer após o horário
determinado, será eliminado do concurso.

Id: 1527934

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PERI-
TO CRIMINAL DE 3ª CLASSE - 2013

A CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Presidente da Comissão do Concurso em Epígrafe, no uso de suas
atribuições, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado, por meio do processo nº E-09/2015/1702/2010,
torna pública a retificação do edital de abertura de inscrições do Con-
curso Público, destinado ao provimento de cargos vagos da classe ini-
cial da carreira de Perito Criminal, do Quadro Permanente da Polícia
Civil deste Estado, publicado no D.O. de 09/07/2013.

1- Os itens do edital abaixo passam a vigorar, para todos os fins, com
a seguinte redação:

1.5.9- O candidato às vagas reservadas para portadores de deficiên-
cia física que, na listagem de sua especialidade, obtiver classificação
dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, será
convocado para assumir essa vaga, caso em que a vaga reservada
deverá ser ocupada por outro candidato destinatário da reserva de va-
gas para portadores de deficiência, respeitada a ordem de classifica-
ção da lista de cota de sua especialidade.

8.2.1- Caso não consiga visualizar ou haja qualquer inexatidão nas in-
formações contidas no CCI, relativas à sua inscrição, o candidato de-
verá entrar em contato, com antecedência mínima de 3 (três) dias
úteis para a realização da Prova de Conhecimentos, com o IBFC, pe-
la Central de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (11) 4788.1430
ou pelo e-mail perito.rj@ibfc.org.br.

8.2.2- Erros referentes à grafia do nome, ao número do documento de
identidade ou à data de nascimento deverão ser comunicados apenas
no dia de realização da Prova de Conhecimentos, na sala, diretamen-
te ao fiscal.

9.3.1- A Prova de Conhecimentos está prevista para o dia 25/08/2013,
em todos os locais de sua aplicação.

11.7.1- Para candidatos do sexo feminino:

TESTE FÍSICO ÍNDICE MÍNIMO TEMPO MÁXIMO
Flexão de cúbitos (braços) 15 repetições 1 minuto
Flexão Abdominal (remador) 20 repetições 1 minuto
Corrida de Resistência 1.600 metros 12 minutos
Corrida de Velocidade 100 metros 22 segundos

11.7.2- Para candidatos do sexo masculino:

TESTE FÍSICO ÍNDICE MÍNIMO TEMPO MÁXIMO
Flexão de cúbitos (braços) 25 repetições 1 minuto
Flexão Abdominal (remador) 25 repetições 1 minuto
Corrida de Resistência 2.000 metros 12 minutos
Corrida de Velocidade 100 metros 20 segundos

11.8.2.2- Pontos de contato com o solo: pontas dos pés e palmas das
mãos;

11.9.2- Execução: após a autorização para início do movimento, o(a)
candidato(a) deverá flexionar o quadril e as pernas, aproximando o tó-
rax dos joelhos, projetando os braços para a frente, até que os co-
tovelos fiquem alinhados com os joelhos, e retornando à posição ini-
cial, a fim de que seja validada a contagem.

12.7- Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do
candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu po-
tencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios
objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil Profissiográfico
através das características abaixo:

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO DIMENSÃO
Controle Emocional Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de

um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.

Superior

Ansiedade Aceleração das funções orgânicas, causando agitação emo-
cional que pode afetar a capacidade cognitiva do candida-
to.

Médio

Impulsividade Incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir
de forma brusca e intensa diante de um estímulo interno ou
externo.

Inferior

Atenção Atenção às atividades profissionais bem como a percepção
de elementos ou de riscos que possam vir a prejudicar o
bom desempenho da função.

Superior

Liderança Capacidade de conduzir as pessoas influenciando de forma
positiva para que contribuam voluntariamente com os obje-
tivos da Instituição.

Médio superior

Agressividade Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga
de perigos ou enfrentamento de dificuldades.

Médio

Disposição para o tra-
balho

Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas
sob sua responsabilidade, participando delas de maneira
construtiva.

Superior

Iniciativa Capacidade de agir adequadamente sem depender de or-
dem ou decisão superior em situações específicas.

Superior

VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R$ 411.000,00 (qua-
trocentos e onze mil reais).
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diá-
rio Oficial.
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2013.
PROCESSO Nº E-09/190/160/2013.

Id: 1527190

Relacionamento Inter-
pessoal

Capacidade de relacionar-se com outras pessoas, perce-
bendo e reagindo adequadamente às necessidades, senti-
mentos e comportamentos dos outros.

Médio

Flexibilidade Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo
adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as exi-
gências de cada situação em que estiver inserido.

Médio

Fluência Verbal Capacidade em comunicar-se de forma compreensível e
agradável.

Superior

Responsabilidade Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo
suas consequências.

Superior

Disciplina Capacidade de seguir um método, uma ordem, uma manei-
ra de ser e de agir.

Superior

Raciocínio Lógico É a capacidade de identificar fatos isolados, perceber o
conteúdo de um conceito em toda a sua extensão, estabe-
lecendo relações entre os dados analisados.

Médio

Memória Aptidão para memorizar dados, principalmente fisionomias,
coisas ou fatos vistos, tornando-os disponíveis para a lem-
brança imediata.

Médio

Percepção Corresponde a um aumento voluntário e direcionado da
atenção onde se busca prestar atenção em tudo o que está
ocorrendo ao redor e, ao mesmo tempo, levar ao máximo a
capacidade perceptiva.

Médio


