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Governo do Estado do Rio de laneiro

Secretaria de Estado dc Fazenda
Subsecretaria de Gestão e Tecnologia

INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 012/2020

TERMO DE CONTRATO N.° 012/2020 QUE ENTRE

SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

SEFAZ, E A TORINO INFORMÁTICA LTDA

PARA O FORNECIMENTO DE WORKSTATIONS,

INCLUINDO GARANTIA ON SITE PELO

PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES.

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, neste ato pela SECRETARIA

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, com sede na Av. Presidente Vargas, n° 670 —

Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 42.498.675/0001-52,

representado pelo Secretário de Estado de Fazenda, Senhor LUIZ CLAUDIO

RODRIGUES DE CARVALHO, portador da cédula de identidade n° 15.649.137-O,

expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 177.759.078-78, de acordo com o

Decreto de 01 de janeiro de 2019.

CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°

03.619.767/0005-15, estabelecida no Terminal Industrial Multimodal da Serra — TIMS, Av.

600, s/n, Quadra 15, Módulo 10, Setor Industrial, Município da Serra, Espírito Santo, CEP

n°29.161-419, representada pelo seu Sócio, Senhor RODRIGO DO AMARAL RISSIO,

portador da Cédula de Identidade n.° 27.954.969-6 expedida pelo SSP/SP e CPF(MF) n.°

220.807.218-95, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por procuração.

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente com

instruído no processo administrativo eletrônico SEI-04/109/001791/2019, median
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento de works!aíions, incluindo garantia

mi site de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações do Anexo 1 do Edital do Pregão

Eletrônico n°009/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

1. O valor total deste contrato é de R$ R$ 222.200,00 (duzentos e vinte
duzentos reais, conforme tabela abaixo:

e dois mil e

Valor
. . Valor Total

Item Descrição Quant. Unitario
(RS)

(RS)
E Worksíaíion com garantia mi site pelo

período de 36 (trinta e seis) meses,
1 conforme especificações constantes do 11 R$ 20.200,00 R$ 222.200,00

Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico
n.° 009/2019.

Valor total do contrato: RS 222.200,00 (duzentos e vinte e dois mil e duzentos reais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁMOS

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício de 2020, no

valor de RS 222.200,00 (duzentos e vinte e dois mil e duzentos reais), correrá conforme a

Nota de Empenho 2020NE00175 de 09/03/2020, Natureza de despesa 4490.52.43, Fonte

100, Programa de Trabalho 2001.04.123.0435.4477.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA

1. A entrega dos equipamentos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias corridos, contados a

partir da oficialização do pedido por parte da CONTRATANTE. que deverá ocorrer após

assinatura do contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

1. O prazo de vigência deste contraio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados de

11/03/2020 a 10/09/2020, a partir da assinatura do contrato, com relação ao fornecimento

dos equipamentos.

2. O prazo de vigência deste contrato é de 36 (trinta e seis) meses, com relação à

garantia on si/e para os equipamentos, contados a partir do aceite definitivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO OBJETO

1. A garantia dos equipamenios consiste na reparação das eveniuais falhas e na

substituição de peças e componentes originais que apresentem vício ou defeito, durante

todo o período de garantia.

2. O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis meses), contados a partir do dia útil

subsequente à data do recebimento definitivo dos equipamentos, e a garantia será prestada

nas dependências da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE

JANEIRO no Rio de Janeiro-RJ.

3. Deverão ser observadas as condições de prestação dos serviços de garantia on si!e

disposias no item 4 do Anexo 1 — Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.°

009/2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do 1° (primeiro) dia útil seguinte à data que

a CONTRATADA recebeu a sua via do contraio assinada, comprovante de prestação de

garantia no valor de RS 11.110,00 (onze mil cento e dez reais), correspondente ao

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com vigência de 1 1/03/2k

10/09/2023, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
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1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada na Caixa

Econômica Federal, em conta específica, com correção monetária, em

favor do Tribunal de Contas da União.

1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor

e do Prestador de Serviço”; ou

1.3. Fiança bancária, observado o modelo do Anexo IV do Edital do Pregão

Eletrônico n.° 009/2019.

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,

até o máximo de 5% (cinco por cento).

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o

bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)

do valor anual do contrato, a título de garantia.

3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusula não gera direito a

nenhum tipo de compensação tinanceira à CONTRATADA.

3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado

com base no item 3 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia,

caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança

bancária.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do

Pregão Eletrônico n.° 009/2019, deve:

2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-l

execução do contrato;
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22 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas

na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato

impeditivo da manutenção dessas condições;

2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções;

24 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus

bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

contrato;

2.5. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas

dependências da CONTRATANTE.

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia

autorização da CONTRATANTE;

32 A subcontratação total para a execução do objeto deste contrato;

321. Será permitida a subcontratação apenas para a execução dos

serviços de suporte técnico.

3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da

CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de

ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro,

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, durante a

vigência destecontrato.

4. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do

Pregão Eletrônico n.° 009/2019, deve:

4.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA

para a fiel execução do contrato;

42 Receber o objeto, conforme condições dispostas no contrato;

43. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a
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objeto do contrato em que se verificarem vicios. defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO

1. A verificação técnica e o recebimento definitivo dos equipamentos deverão ocorrer

no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a entrega de

todos os equipamentos.

2. O recebimento definitivo dos equipamentos será efetuado por servidores designados

pelo DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DGAF,

que elaborarão relatório para fins de liberação do pagamento das Notas Fiscais/Faturas e do

inicio da contagem do prazo da garantia on site.

3. No ato de entrega do objeto, a CONTRATADA deve apresentar documento fiscal

válido correspondente ao fomecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e

fiscalizada pelo titular da SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SUTIC ou por representante da

CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de

terceiros.

2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse

fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93. desde

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidasjustificativ
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n°8.666/93.

1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente. os créditos decorrentes do

contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

2 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da

possibilidade de a CONTRATANTE adotar. motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA
VINCULAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 e vincula-

se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.° 009/2019. constante do processo

administrativo eletrônico SEI-04/109/001791/2019. bem como à proposta da

CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis,

contado do recebimento definitivo dos equipamentos.

2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente

da CONTRATADA.

3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz

ou filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do

estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto,

por ocasião dos pagamentos.

4. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defea.

poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATAD

valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas
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CONTRATADA. nos termos deste contrato.

5. No caso de atraso de pagamento. desde que a CONTRATADA não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos

moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em

regime dejurossimples.

5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios devidos; N Números de dias entre a data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de

compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES

1. Com fundamento no artigo 70 da Lei n° 10.520/2002. ficará impedida de licitar e

contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e será descredenciada do CADASTRO DE

FORNECEDORES, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo

da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre

o valor total da contratação, a CONTRATADA que:

1.1. Apresentar documentação falsa;

1.2. Fraudar a execução do contrato;

1.3. Comportar-se de modo inidôneo:

1.4, Cometer fraude fiscal; ou

1.5. Fizer declaração falsa.

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97. parágrafo único, da Lei n°8.666/1993.

3. Com fundamento nos artigos 86 e 87. incisos 1 a IV, da Lei n° 8.666, de 1993: e no

art. 7° da Lei n° 10.520, de 17/07/2002. nos casos de retardamento, de falha na execução

do contrato. inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a

defesa, a CONTRATADA poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente co
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multas definidas nos itens abaixo, com as seguintes sanções:

3.1. Advertência;

3.2. Suspensâo temporária de participaçào em licitação e impedimento de

contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta do Estado

do Rio de Janeiro, por prazo não superior a dois anos:

3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior; ou

3.4. Impedimento de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO e descredenciamento no CADASTRO DE FORNECEDORES. ou

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do

art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor

do contrato.

5. Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento dos

equipamentos, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA

ficará sujeita à multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor unitário do

equipamento em atraso, por dia corrido de atraso, até o limite de quinze por cento 15%

(quinze por cento) do valor do equipamento.

5.1. Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá

considerar inexecução parcial ou total do contrato.

6. Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para execução dos serviços

afetos à garantia on site, sem que haja justificativa aceita pela CONTRATANT’

CONTRATADA ficará sujeita à multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento’
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valor unitário do equipamento, por dia corrido de atraso, por ocorrência, até o limite de

15% (quinze por cento) do valor do equipamento.

6.1. Ao final do prazo de 30 (trinta) dias corridos, a CONTRATANTE poderá

considerar inexecução parcial do contrato.

7. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório.

a contratada estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do

contrato.

8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor

da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

8.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15

(quinze) dias, contados da comunicação oficial.

8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela

CONTRATADA à CONTRATANTE. o débito será encaminhado para

inscrição em dívida ativa.

8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento

da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis,

contado da solicitação da CONTRATANTE.

9. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no

contrato, poderá ser rescindido unilateralmente. por ato formal da Administração, nos casos

enumerados no art. 78. incisos Ia Xli e XVII, da Lei n°8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade do

Rio de Janeiro, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro,

mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso 1, alínea “d”,1
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03

(três) vias, as quais, depois de lida, também são assinadas, pelos representantes das partes.

CONTRATANTE e CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

ac& &t
CPF: ‘4 ?eÇ C

.1g
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Rio de Janei: 1 de março de 2020.

RODRIGO DO AM&RAL RISSIO
TORINO INFORM ‘TICA LTDA
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rizadura anuabrraore orr.foalqraer loreno. par ara ardpda da Aadiraaa
(tara da Errado e 0,arrdoriaaodas a raro da COE-Pia

ME. II - A A(OS rcaaaoáaal 2aM ,arrea.mdó rEssoa los troara °a.
rIr, t,v. rato saOautEr 0$ 1_SI los daqllo’ e hruriuoiraro .40aru’açbes
a rrsroas Role iqao raeaa.50r.aa a aaoord,ae e elararaçdo da
amara, da a,õomea

AO 02. C,,ro,e 11 IJCI ar dhçSa ara ruCaaO orAsses e
Era’ ç,aauroa -ewroia,a. as ,d*aae.00 * raaddraa roubada, paras 00
maio UC1 qas aluam S’ bano

Aco. 12 - Dc (asas praoi.000 a0000 erroalodos eola Audihaeia Geral de
E-.rado.

Ad. ld- Esse RaadEaçiaa corra erra oaar rIa dara do sura puubOaaçar

loas arJerrara. ri da orarçe da 2520

H0010INDO RIC000 NETO
CdruaadioA&.Cdra Orar EslAla

Don9a9rI!2,IAIL
DIRETORIA GERAL DE AOMONCSTRAÇAO E FINANÇAS

COOROENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DA COORDENADORA
DE 09.0.2020

PROCESSO W E.a2iaalrsaeazarq -CARLOS ALBERTO (SOMES DA
SILVA. lO ,24d0r13.a. Aoddor da E.rairrr CONCEDO r aterra dar pra
rnaardarcJacraurorrarasdaoa 3°daEmaadaCaavoraviaraIr4riOb

oleIr00000co,ao de 2ÇiOei)t1?.

PEE,cç,rada,rja GcaI do Earaaio

DIRETORIA DE GESTÃO
CEEtNCEA DE RECdRSOS HUMANOS

DESPACHOS DO GERENTE
DE aN.53.2026

PROCESSO H SEI-l400alOaa000512120 . FAEIANA DIAS DE AL
MEIDA SUEIRA . Tdarlaa Processual . Id. Farciarai 4190707.2.
Louvada cal irfarroaçara da A,srs000a do Serrahcia,raealorrrraçaos

ara ao 120 au DeSafio e 2d7q/7a.
CONCEDO 06 cci,) mesas de licerça pramia ralarirra ou panada ara.

04 SlaQlu200E O rflurrrlP.4
o 5.1,0,14 A 4tT2O9

PROCESSO ar SEl-1410a.nc,aaaa202a - adAF.dEi. daMOS 01_lirA-
.av:—A-dna-dcaPrrceorb.oi.( -coea- 42096214 Lo.ounas iaOas,aoÓNs daI &ssa,eaOa d Rerae0i000 e areeLA.. varro-oasa, e ira baaararrta ar, ar. 21 da Caoa, t° 2d7Pu70 CONCE
DO 22 lirHat ‘rosas da Lcs’çe Peaaraa •*dara ao Saludar rv.’naa 100
0r221msaRajISCuT

w.

AVISOS, EDITAJS E
TERMOS DE CONTRATOS

Vice G avrr fladolt do, Estado —

Ai).M INSSTPAÇAO VINCL’LAbeA

DEPÁR’AIarRTD DE ‘IRÃNSITO DO ESTADO
DO R?O DE JANEIRO

AVISO

O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO COTADO 00 RIO DE JA
NEIRO - DETRANaRJ, Paaoasr.o r SEI.160101l05016S1202R. Erro
rrrrrdimoolo ar dii. 20. O 9°, da DdCreIS Ealadrrurl rr 4ES42,2Tr 9.
abu Mpbn adb’o a raso pa0000aldda dar a, rrrrarabbçs. irlarrn,a fac
oanrlir em la-a. de peefruita da acatado e seguiole ppooe000

i7)1)õi sIrarai de empresa pai ;ï4
paraTor ,.0,adaS .a 0.00000 uae.aj.. o.
wad. de Ra.ai pçuaa.os e 0,a;a coas a

.rciçreSnirçfr.

Pra obter ‘ia-rara da 9500uca a.aarc Pisa a assar (usura ai
a, voaLTra .a-auca CC Coaria daapac,

cEra.

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE PREDAO ELETRÔNICO

AVISO

A COMISSÃO OE PREGÃO ELETRÔNICO DO DETRAPIrRJ rama
públiva que ‘o faro mascar ou Portal aarai.rorapra..rj 0aroca Litina
çaia, no reoitiddrada ae PREGÃO CL OTRÓNICO. aaiirorrrredbaiar,
moruiarreda.

PROCESSO 00 T- a.CETR427,?traa
- PA CCT,OC

JEnOi 5r-,ççs or baçacár de reteria au ,nsrraçav Sarnara
,rar000ra a sare aoastecEae,rao coa, ‘aree.ia da babatoraqo-ro

are. caro aaeadermaa ralA’..’, cv Pocoaarro o Vcv.Prcsaarrru co
Dr00A500J.
ESGMrIVA 0SOAOssNTAUEIA RI 112.ro4.ee Date e lorGa e udo

vç1_apao.ioemaesraervaeemaaoasr
L*W’E ACOCHIasOTO DAO PROPOSTAS’ 2SaJS12C22. as
l0090rnrir
DATA DE AOERIVRA DAS PROPOSTAS: 7b102i2025 às robobair.
DATA DA REALEAÇÃO DO PREGAO. 250212020. às l0030rrarr.

D adiral ‘e recontro dlopeoibul no ardoroSo alerrdarlaa auaarr.00rrr.
pr.us.r.000.braoa pedal do OETRAD4IRJ, ra poçiea aavaaa.in
Irae.ri aoa.hr, arrolo: Liailaçbas/l.ui0ao - LiclIaçdao 2020 - Edirulis. Pa
derda. alaeorurhiuaorenie. ser adçuiedo rrrdiarle a pugameala da lar
parrarciadoersili)daaaonlaaool000 falha,naAa.Praoidçalo
aas.017It’ andar- Centro-Para deJdneira_RJ.oerrrpraaadspor
urra de arira de dapasira da ‘11v atraiçOo Irraronira corrcaUrla pala Os

Gado. bodsç:a ar 0000 - Cor-tu Coaa., 000.2 o iaaaa 06 fln.
5 RAsOU

Secrctarau de FaicadrI da
Casa Civil e Covcrnann5a

AOMCNIOflAÇÁOS VIOlCçiI.A1)A

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA
CEN5FO DE TECNOLOGIA DA INFDRMAÇAO E COMUNICAÇÃO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EOSATO DE SISMO ADITIVO

INOnRUMENTO- Pneuma Turnao Ad,r,aa OriaIOrrb osoirradabmpjrirri9_, _ç.a.f . 7r7122r5 OAEIES ae5flTT. Co Arrolo
T O A. CSJETOS aoçuolis i.aari 00 am°rea.a. ao 02 ‘uOari

..o’oe-nrduna, no uns atoZ-20fl, 5IALOh DE
AnE 051 voa 2a bOi PROCESSO N’ E.04rITlriaCSRLSOtE

SECRETAAdA DE ESTADO DA CASA Clvi, E DOVERNANÇA
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ESTRATO DE TERMO ADEflVO

INSnRUSOEeaTO Mirbeo a RI aoCoenara CODAE lhe 1402219
IDPIOI
PARTPS: A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E P550105 -

CEDAS - o a dAR . RIR REERIGER.AÇÁO LiDA.
OOJETOu F’rarruqirçlo da prazo do eauçuçle das serbiços.
PRAZO’ 03 Irrar, Ir uses
VALOR TOTAL: sem ailnrnnau rIr asber
DATA DE ASSINATURA, 2diut2I102r
ÇUNDA’dERTO ao.,0rv .a.r:a E.alTiralG,SdEdmnrq wo Ir° E)laGb,

Sacie tarja dc EoEaaJo de fazenda

ESTRATO DE INOIlOUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Corarralo r 01212020.
p55’-eç. di rato L°Ca Ritia DO 20500) aar.drr,’. Piadas’) bOCE.
C Ad, LO ArirpatorRACAD a7j5’04’aWb DA SvttAta,R A 21. Es.
nAtio TE ‘AAS.TA ora p..faasa TOf 05 EWDRLrATCA na.
ORJESO: vor000sp.raa do maeknlau’aon os 00r’rrta
PRAZO- TE,) Sacola e ornn-soi vos a 0011150 001rcaadaassrraruna
00-aa,aaaaes.an.roer.rarooova.Jvarre.tSss5da:r0aoa,Icone’ oomroacãaao,rcrraau Se cão sara aqeauo.rr’Ta.. 1100.
lado, a par’ ao ao,., deli,iaO.
VAU.00 05 0222T0.rEt :6040,00 a se’), e Oois unI e eureaquoo

PbNAEoou DE nEARALHO aliar ild.roJ,lia 10.0077
NATUREZA DAS DESPESAS 000T.OLn.a),
NDTA DE EMPENHO, Onzrrd000hPe
DATA DA ASOINA’DJRAu 1ru5212T20.
FUNDAMENTO: Lo’ O 0000/1902.
PROCPSSO W SEI-udabosaoe’rpalraole.

ESERATO DE TERMO

‘INS’IRISÇNTO. .ruurda dc CoEEa,-’rrC4., ar )Gnnnzc
PARTES FS’ACO 25 RIO DO JaladqO ‘taCas oa SECPAuqA
DE ErADO 20 oa.7E%sa - SLEAZ a’ 0501aaL0A LEO biAlVA
00 EAOO DC RO DO .d,%ElfO

‘ AdERi.
Dn.2ETO Trlraaoae o Mordo da Carabe’açãa Tinrdoa. edu0005iau.oI a
aerloaaoareuSu.FAZ - R e a Assmrueo LoGruabru ia Estaco
oco Ra ao Asso--a reareaoendo, rrvxvtorarmta pala travO,
zrO.’bo rua beiroa avo-voo .E ..-E”AZ - a raro. Ea voe Lo
ais:iv:ro. flEEJ aairrhnapds o ae,rrraaar’o.rara cc rumos
aeseuisasa iordesdoevoaraaao 000raoilaçSo d,Iarrarrdarcs.
PReZO OS sasseolal arsrrs a OdEia da dala da asnlealara,
DATA DA ASSINATURA: arvir,u,r,r.
pUEODOMENnO taro e a.aoErrAtD,
PROCESSO N EAdI0050ROOIO.
‘Orar/ido reI DO. rIr 201T2l2020.

ADIuI1NISTRAÇÁOJ VONSEiI,ADA

a,CROTARIA DE ESTADO DE FAZEOASA
FUSCO .PdCO DE PeEadlD€NCSA SOCIAL DO ESTADO

DO 50 DE JAO96SO

EDITAL

O FLPCO d#aqco DE PREVIDENCIA SOCIAL 00 ESrAOO DO RIO
DE 2ANEMO - RID?ROVIOÊNCIA MAIO00 e. Se esliJlrroe THALES
DE MORAEO OUTRA DA SILVA amarada, do iS -12502024, e RE
EECCA IMENES FACUNUEE DA OlIVA. paaradrra dv LD 4250rs sua
a001patevcrrmaumiiaq Orr,oi pavIo da RIOPREVIDENCIAI010ALanIr
prdaErdaerdaouanra lora rarrrareor voaria da p11150050 a
000era. oehauaosaapraa,oodaicora de rbrouroaavrdia,aearrlarda
puibliraCou dasru vdiliri O alIa 000rpaorraimaoru atoarrlra ra siasrore
srlaauiemur iva doe b000llcrOo, PROC. 9° E.alOOlTS0000a - 011.,
DER OUTRA De SILVA.

SECRETARIA DE ESTESO DE PALRADA
POJtA)O 1_NICO DE PRAVOESCIA SOCIAL DO ESTdOO

DO 050 DE JANEIRO
DSETORIA DE SEGURIIAOE

ReTAL

O F,DO banco DO PReVWOÃMCIA SOCIAL CO ESADO DO OcO
DO JANEIRO - RIOPROVIOGOaCIA vanaavu o aoaoaluirrbriv MARIA
DAS NEVES SAEAIVA MAIA Irvoadardo i[a 00012173 o canrpere.
aotarrrnu .rqariaialpasra da RIOPREVIDENCiS odIarIa prdrnie ‘aqer.
danarra pera raaar vi002a au prarnraa a.rprrerrtar deles,. achou-
datara praaorriirvurrrrdelSlqarinzol duasaceolar dapulalrarçdedrro
la edilai. O naora.nearuaoimcaloararrelandnv-uui,T000ularalamdlica
da boaelisie. PRDC 0 E-01170272111009 - dOSE UENARIO OARAI
bOA,

o: saaadra

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
EUNDO laNOSO DE PREdeDÇEdCbA SOCIAL DO ESTADO

DO RIO DE JAJSE060
DERRTOOLA DE AOENN00TEAÇAO E FRMIÇAS

EDITAL

C005ErEa.A500 o Ova aGe 44 912 lar -S de arena a, oor ai-a
Paaa20 ROaOREVO2ÊFdC,au090 e2’2 so 02 au Nonas-e ao 2:1)
uoaaepocvr,pzaaçu,ccadaara.e..r-rq.a,rraerovr.a-vo.aTon.os
dasA000uçbasde Drsrrrnprrnod1500rqldaresdoraad000rpde
Pralruuaeocr. Laoiai lia Pilada da Eia da Jarerra - RGPREaIDONCIA.
raalauaaseorl,rrriraUeCOCD.tareraaloi.00prriodeariliulhauldn.
zeo,bre1020ltdeaaardaeacraplncecnaabaraprreroiorado
PROC. e’ SEI-adrlolrapuOzDi2olo - ResuEsSo da Aaaiaçba Peddda
cade Dasrrrrprairourvs arradomsspa’aras do aarao,da proaiiar..a.
lo cr0000 O saraldoro, sroparres do Corqer do proriroenlo orar aaoeds
do do Pooda 1_rico de Prcaidburla Sueiel do Erarado de Ria da Ia-
nono - RIDPROVIDEIaCiA SarlabEu rrlaçàa abarca.

aOM dOTA 1
puLlSÇ_ CSrISNOSOEEDOS S.W25 - 101.01 -

f2220011 fODa Cm MGIC.DA alisar.
EDOE2SS prJrdvC bnFC AR.aLJ0 ELEE.aa-,d

rd9AJSS o
Daaa212 IVARCIA ‘IVA COSiA

. P2.b
Dt-502,ar P”-RIA 5.021 COISAS rir aS O.S
05208101 NaC1OaJA VCEO(IRir V.±ER ad o

—

O coada Eodera salairai iruoprsdaraçaa carta a roluçada d.a
liacaoraOraao dcl) quinze, asa coadoras, voraiadasa a paris da dara
dr,aa poblicaçán na DOERia. luora a Caaaaradua’a da Capanilaç:la
a DErceaopu’rrieoro, quEr irIrIlar a podido do rsooonidorauaaaaaprra.
casoaaaroaeirrharddClr000lboodiaUdosead000quiald000rl
rrspandoe tiO 0VO de CinCa dias arei.,aooirlar da asso rruiahiarnia,
O prdda de rr.van,udrsaçao cardara ser oeaia,do alraiAs dv borrou
Iaadoaaerida 50 Areav ir da Purosrlu ir 272. dc 52 do Irooreire da
SOIS. Os e,aEadao der pedido de r000r,ideraçla sar.lo po,olioodos
ao DOERia.
a-soe-a acapou -ria se sara, ia Caro. cada ar AraA,ola 00 Droecoce.
-5.5 usos çr.ao-.e Lura da. Napa, da a.nda0No Sara-osso Role 5W

searas ao .camrsad.uasAo ndeda-laa irada chade aadadu. -o oca.
ao—ao co Ou IS iOJ0-) da, ErVas da robls.baa a OCERJ do
aad.ucriaa,!a. O aeda,de -acossa da-ira ar ‘cairado vErde da
Io-’a..ara coavam pe Assoa ida P050472’?. a. 52 ara InaaaNa
(a 35a5

SecreSaria da lisEssio de Polícia Militar

EXTRATO DE INaCRUMENTO CONTNAIOJAL

INSTRUMENTO’ PrapoNra Esperral 00 024iSn2o. PARTEO aar,crar’a
do Atada Cm Pa&aa O1Ita e a a°çosa S-LtHA 0550010 adoça
ESCOITÕRIO ttA DuETO’ Ao.a.çan ao Cada-a, .NIseaOA-as

PODER ExEcLrvo


