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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO
PIPA, COM TANQUES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 M3 PARA
AS GERÊNCIAS DA DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIA-
LIZAÇÃO METROPOLITANA - DM.
DATA: 08/09/2014 HORÁRIO: 11 horas.
LOCAL: www.caixa.gov.br
VALOR ESTIMADO: R$ 5.897.760,00.
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, podendo,
alternativamente, ser retirado mediante permuta de duas resmas de
papel tamanho A4 - 75g/m2, na Av. Presidente Vargas, n° 2.655 -
Térreo, telefones: 21 2332-3829 e 2332-3831, no horário de 09h às
12h e de 14h às 17h.

Id: 1722409

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 104/2013.
DATA DA ASSINATURA: 14/08/2014.
PARTES: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro -
EMOP e a Midas Engenharia Ltda.
OBJETO: Formalizar a modificação de quantidades contratuais, visan-
do a execução de obras de demolição/construção da maternidade São
Gonçalo e Clínica da Mãe, no Município de São Gonçalo.
FUNDAMENTO: Processo n° E-17/002/000.286/2013.

Id: 1722073

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO
www.emop.rj.gov.br

COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISOS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 007/2014.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I), CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NA PROPOSTA-DETALHE (ANEXO-I).
PROCESSO Nº E-17/002/001.968/14.
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 09/09/2014 Horário: 10:00h.
DATA DA DISPUTA: 09/09/2014. Horário: 10:30h.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
VALOR ESTIMADO: R$ 7.216,73 (sete mil duzentos e dezesseis
reais e setenta três reais). O edital e seus anexos estarão à dispo-
sição dos interessados, cadastrados no sistema eletrônico, no ende-
reço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde poderão obter todas as
informações sobre a Licitação, podendo, alternadamente, retirá-los no
Campo de São Cristóvão, n° 138 - Sala 508b, das 9h às 12h, me-
diante a permuta de 01(uma) resma de papel A-4.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 008/2014.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA-DETALHE (ANEXO-I).
PROCESSO Nº E-17/002/001.953/14.
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 09/09/2014 Horário: 14:00h.
DATA DA DISPUTA: 09/09/2014. Horário: 14:30h.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
VALOR ESTIMADO: R$ 11.489,30 (onze mil quatrocentos e oitenta

Secretaria de Estado de Segurança

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato n° 060/2014.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Se-
gurança e a empresa ATAC FIRE EXTINTORES COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA EPP, CNPJ 01.229.958/0001-11.
OBJETO: Prestação de serviço de recarga de extintores.
PRAZO: 04 (meses) meses, contados a partir desta publicação.
VALOR TOTAL: R$ 783,20 (setecentos e oitenta e três reais e vinte
centavos).
DATA DA ASSINATURA: 22/08/2014.
NOTA DE EMPENHO: 2014NE00695.
GESTOR DO CONTRATO: Juliana da Rocha Pereira - Id Func.
2450327-4, Cláudia Cristina Azevedo Ramos - Id Func. 4420258-0,
Débora Suzye Pereira Id Func. 2450014-3 e Morgana Paiva Valim Id
Func. 4424507-6.
FISCAIS DO CONTRATO: Denilson Teixeira, mat. 9174448-2 e Ricar-
do Srour, mat. 970724-1.
FUNDAMENTO: Processo nº E-09/008/997/2014.

Id: 1722408

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

INSTRUMENTO: Ata de Registro de Preço nº 016/2014.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para locação da materiais para gran-
des eventos (tendas e geradores), visando atender as necessidades da SESEG, PCERJ e PMERJ.
PARTES: Secretaria de Estado de Segurança e a empresa CZ Promoções e Eventos Ltda-ME - CNPJ
07.684.289/0001-54.
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir desta publicação.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 3.991.068,16 (três milhões, novecentos noventa e um mil sessenta e
oito reais e dezesseis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2014.
GESTORA: Rosana Fernandes de Paula, Id Func. 3220125-7.
FUNDAMENTO: Processo nº E-09/005/2/2013.

Lote 1 Especificação Unid. Quant. Valor Unitário
Item
01

Serviços de locação de tendas, descrição: locação de
tenda com 16 m² (4 m x 4 m) - IDSIGA 124869

Diária 752 R$ 170,00

Item
02

Serviços de locação de tendas, descrição: locação de
tenda com 36 m² (6 m x 6 m) - IDSIGA 124870

Diária 752 R$ 260,00

Item
03

Serviços de locação de tendas, descrição: locação de
tenda com 64 m² (8 m x 8 m ) - IDSIGA 124871

Diária 752 R$ 360,00

Item
04

Serviços de locação de tendas, descrição: locação de
tenda com 100 m² (10 m x 10 m) - IDSIGA 124872

Diária 752 R$ 534,33

Lote 5 Especificação Unid. Quant. Valor Unitário
Item
15

Locação de máquinas e equipamentos geradores de
energia, descrição: locação de gerador de 25 kva - ID-
SIGA 124885

Diária 1502 R$ 500,00

Item
16

Locação de máquinas e equipamentos geradores de
energia, descrição: locação de gerador de 35 kva - ID-
SIGA 124886

Diária 1502 R$ 650,00

Item
17

Locação de máquinas e equipamentos geradores de
energia, descrição: locação de gerador de 65 kva - ID-
SIGA 124887

Diária 752 R$ 750,00

Item
18

Locação de máquinas e equipamentos geradores de
energia, descrição: locação de gerador de 110 kva - ID-
SIGA 124888

Diária 752 R$ 936,00

INSTRUMENTO: Ata de Registro de Preço nº 017/2014.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para locação da materiais para gran-
des eventos (salas climatizadas), visando atender as necessidades da SESEG, PCERJ e PMERJ.
PARTES: Secretaria de Estado de Segurança e a empresa LS LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS
LTDA - CNPJ 09.031.612/0001-16.
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir desta publicação.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 7.142.999,84 (sete milhões, cento e quarenta e dois mil novecentos e
noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2014.
GESTORA: Rosana Fernandes de Paula, Id. Func. 3220125-7.
FUNDAMENTO: Processo nº E-09/005/2/2013.

Lote 2 Especificação Unid. Quant. Valor Unitário
Item 05 Serviço de locação de móveis e acessórios para even-

tos, descrição: locação de salas climatizadas com 16
m² (4 m x 4m) - IDSIGA 124874

Diária 752 R$ 799,67

Item 06 Serviço de locação de móveis e acessórios para even-
tos, descrição: locação de salas climatizadas com 36
m² - IDSIGA 124875

Diária 752 R$ 1.600,00

Item 07 Serviço de locação de móveis e acessórios para even-
tos, descrição: locação de salas climatizadas com 64
m² (8m x 8m) - IDSIGA 124876

Diária 752 R$ 2.799,00

nove reais e trinta centavos). O edital e seus anexos estarão à dis-
posição dos interessados, cadastrados no sistema eletrônico, no en-
dereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde poderão obter todas
as informações sobre a Licitação, podendo, alternadamente, retirá-los
no Campo de São Cristóvão, n° 138 - Sala 508b, das 9h às 12h,
mediante a permuta de 01(uma) resma de papel A-4.

Id: 1722335

Item 08 Serviço de locação de móveis e acessórios para even-
tos, descrição: locação de salas climatizadas com 100
m² (10 m x 10 m) - IDSIGA 124877

Diária 752 R$ 4.300,00

INSTRUMENTO: Ata de Registro de Preço nº 018/2014.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para locação da materiais para gran-
des eventos (painéis de fechamento, gradis e barricadas), visando atender as necessidades da SESEG,
PCERJ e PMERJ.
PARTES: Secretaria de Estado de Segurança e a empresa BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICA-
ÇÃO LTDA - CNPJ 08.712.419/0001-88.
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir desta publicação.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 8.068.582,58 (oito milhões, sessenta e oito mil quinhentos e oitenta e
dois reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2014.
GESTORA: Rosana Fernandes de Paula - Id. Func. 3220125-7.
FUNDAMENTO: Processo nº E-09/005/2/2013.

Lote 3 Especificação Unid. Quant. Valor Unitário
Item 09 Locação de equipamento para eventos, descrição: lo-

cação de painel de fechamento - IDSIGA 124881
Diária 150002 R$ 16,00

Item 10 Locação de equipamento para eventos, descrição: lo-
cação de gradil tipo alambrado - IDSIGA 124882

Diária 300002 R$ 12,50

Item 11 Locação de equipamento para eventos, descrição: lo-
cação de barricada - IDSIGA 124883

Diária 150002 R$ 12,79

INSTRUMENTO: Ata de Registro de Preço nº 019/2014.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para locação da materiais para gran-
des eventos (sanitários químico), visando atender as necessidades da SESEG, PCERJ e PMERJ.
PARTES: Secretaria de Estado de Segurança e a empresa GAUCHE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -
CNPJ 40.234.254/0001-99.

PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir desta publicação.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 7.897.274,00 (sete milhões, oitocentos e noventa e sete mil duzentos
e setenta e quatro reais).
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2014.
GESTORA: Rosana Fernandes de Paula - Id. Func. 3220125-7.
FUNDAMENTO: Processo nº E-09/005/2/2013.

Lote 4 Especificação Unid. Quant. Valor Unitário
Item 12 Serviços de locação de banheiros químicos, descri-

ção: locação de sanitário químico tipo standard - ID-
SIGA 124878

Diária 24002 R$ 126,00

Item 13 Serviços de locação de banheiros químicos, descri-
ção: locação de sanitário químico tipo luxo - IDSIGA
124879

Diária 24002 R$ 161,00

Item 14 Serviços de locação de banheiros químicos, descri-
ção: locação de sanitário químico tipo ppne - IDSIGA
124880

Diária 2882 R$ 350,00

INSTRUMENTO: Ata de Registro de Preço nº 020/2014.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para locação da materiais para gran-
des eventos (torres de iluminação), visando atender as necessidades da SESEG, PCERJ e PMERJ.
PARTES: Secretaria de Estado de Segurança e a empresa MEGA ENERGIA LOCAÇÃO E ADMINIS-
TRAÇÃO DE BENS S/A - CNPJ 07.340.605/0001-70.
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir desta publicação.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 714.265,86 (setecentos e quatorze mil duzentos e sessenta e cinco
reais e oitenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2014.
GESTORA: Rosana Fernandes de Paula, Id. Func. 3220125-7.
FUNDAMENTO: Processo nº E-09/005/2/2013.

Lote 6 Especificação Unid. Quant. Valor Unitário
Item 19 Serviços de iluminação em eventos, descrição:

locação de torre de iluminação - IDSIGA 124889
Diária 1442 R$ 495,33

Id: 1722506

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

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PA-
PILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE - 2014

O CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
uso de suas atribuições, devidamente autorizado pelo Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, por meio do Processo E-
09/4343/1702/2007, torna pública a abertura de inscrições e estabe-
lece normas relativas à realização de Concurso Público, destinado ao
provimento de cargos vagos da classe inicial da carreira de Papilos-
copista Policial, do Quadro Permanente da Polícia Civil deste Estado,
que será regido pela legislação pertinente e mediante as normas re-
gulamentares estabelecidas neste Edital, seus Anexos, eventuais re-
tificações e outros atos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público destina-se ao provimento de 100 (cem) vagas
na classe inicial da carreira de Papiloscopista Policial do Quadro Per-
manente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, assim distri-
buídas:

a) 75 vagas - destinadas aos candidatos da ampla concorrência;
b) 20 vagas - destinadas aos candidatos negros e índios, na for-
ma da Lei Estadual nº 6.067, de 25 de outubro de 2011;
c) 05 vagas - destinadas aos candidatos portadores de deficiên-
cia de natureza especificada no Anexo Único da Lei nº 2.298, de
28 de julho de 1994.

1.2 - O Governo do Estado do Rio de Janeiro reserva-se o direito de
promover as nomeações em data que atenda ao interesse e às ne-
cessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária
existente, até o limite de vagas nos cargos autorizados.

1.3 - O Concurso Público será composto de duas fases, conforme dis-
põe a legislação específica.

1.3.1 - A execução da Primeira Fase caberá ao Instituto Brasileiro
de Formação e Capacitação - IBFC, nos termos do contido no
Processo nº E-09/157/2540//2013, e a Segunda Fase à Academia
Estadual de Polícia Sylvio Terra - ACADEPOL.

1.4 - As informações referentes a horário, tempo de duração e local
de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sa-
la), assim como demais orientações, estarão disponíveis a todos os
candidatos, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, ou pela Central de
Atendimento, pelo telefone (11) 4788-1430de segunda a sexta-feira
úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília), além das publicações
oficiais efetuadas, a seu tempo, na Imprensa Oficial.

1.5 - Do total de vagas do concurso, ficam reservadas 5% (cinco por
cento) a candidatos portadores de deficiência, de natureza especifica-
da no Anexo Único da Lei nº 2.298, de 28 de julho de 1994, obser-
vada a compatibilidade entre esta e as atribuições do cargo, a ser
aferida em perícia médica, na forma prevista na legislação em vigor.
O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos no tocante ao con-
teúdo e à avaliação das provas, bem como quanto ao horário e local
da aplicação das Provas/Exames.

1.5.2 - O critério de pessoa deficiente é o especificado no Anexo
Único da Lei Estadual nº 2.298, de 28/07/1994, acrescentado pelo
art. 3º da Lei Estadual nº 2.482/1995, transcrito no Anexo II deste
Edital.

1.5.3 - O candidato deverá declarar o tipo de deficiência em cam-
po próprio do formulário de inscrição e encaminhar, até o primeiro
dia após o encerramento da inscrição, laudo médico original que
comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau
ou nível da deficiência de que é portador, com expressa referên-
cia ao código correspondente da CID (Classificação Internacional
de Doença) e a provável causa dessa deficiência, pessoalmente
na Rua Anfilófio de Carvalho nº 29, sala 618, Bairro Castelo, Rio
de Janeiro, RJ, no horário das 10 às 16 horas ou via correio, por
SEDEX para: LAUDO MÉDICO/PAPILOSCOPISTA POLICIAL-
2014/PCERJ - Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara
Agrindus - Taboão da Serra - SP - 06763-020.

1.5.3.1 - Em caso de atestado médico já em poder do can-
didato, a data da emissão deverá ser de, no máximo, 30
(trinta) dias antes da data da publicação deste Edital.

1.5.3.2 - Para a comprovação da deficiência, não serão acei-
tos declaração, exame, prontuário, receita e outros documen-
tos que não se constituam em laudo médico.

1.5.3.3 - A não apresentação de qualquer dos documentos
especificados neste Edital implicará no indeferimento do pe-
dido de inscrição no sistema de reserva de vaga, passando o
candidato, automaticamente, a concorrer às vagas com os
demais inscritos da ampla concorrência, desde que preenchi-
dos os demais requisitos previstos neste Edital.

1.5.4 - Os candidatos portadores de deficiência aprovados na
Prova de Conhecimentos serão submetidos à perícia médica, nos
termos do Decreto Federal nº 3.298/1999, para fins de verificação
da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atri-
buições do cargo, em face da realização do Curso de Formação
Profissional - CFP, 2ª Fase do Concurso. O laudo deverá ser ela-
borado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do exame levado
a efeito, sendo assegurado ao candidato o prazo de 3 (três) dias
úteis para interposição de recurso, a partir da publicação do re-
sultado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, em
caso de incompatibilidade.

1.5.5 - Caso o laudo conclua pela inexistência da deficiência ou
por sua insuficiência para habilitar o candidato a concorrer às va-
gas reservadas, passará o candidato a concorrer às vagas da
ampla concorrência.

1.5.6 - O candidato cuja deficiência seja considerada incompatível
com o exercício das atribuições do cargo será eliminado do Con-
curso.

1.5.7 - As vagas reservadas aos candidatos inscritos na condição
de portadores de deficiência, se não providas, pela inexistência
de candidatos aprovados ou pela incompatibilidade da deficiência
com o exercício das atribuições do cargo, serão preenchidas pe-
los demais candidatos.

1.5.8 - O candidato às vagas reservadas para portadores de de-
ficiência que obtiver classificação dentro do número de vagas ofe-
recidas 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 vagas para porta-
dores de deficiência, rigorosamente obedecida a ordem de clas-
sificação.

1.6 - Do total de vagas do concurso, ficam, ainda, reservados 20%


