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lhando riscos, desonerando investimentos, promovendo intercâmbio tecnológico e fortalecendo a gover-
nança corporativa. Com parcerias, somos mais competitivos para lidar com os desafios da empresa.
5.3. Agradecimentos
Merece um destaque especial a relação da Diretoria Executiva com o nosso Conselho de Administração. 
Como órgão supervisor, o Conselho tem cumprido com diligência suas obrigações estatutárias. Junto com 
o Conselho de Administração, temos aprimorado a governança da companhia, melhorando os controles
internos, os processos decisórios e a política de sucessão gerencial.
Com essa cooperação, estamos mais habilitados para lidar com o desafio de aumentar a alavancagem e a 
geração de valores para os acionistas. É por esta razão que, iremos priorizar investimentos que maximizam 
o retorno sobre o capital empregado, focando especialmente na exploração do Aeroporto de Maricá, tecno-
logia, indústria e polos educacionais.
Indispensável registrar a contribuição da nossa força de trabalho para esses avanços. A dedicação e a com-
petência técnica dos empregados da CODEMAR foram relevantes para o nosso sucesso. Esses mesmos 
atributos são necessários agora para a superação dos desafios que enfrentaremos.
Uma mensagem especial dirijo aos nossos acionistas. Os resultados da empresa em 2020 infelizmente 
não nos permitiram pagar dividendos como gostaríamos. Trabalharemos em 2021 com força redobrada 
para corresponder a essa confiança. Queremos nos tornar uma empresa melhor e mais eficiente, e temos 
potencial para isso.
Seguiremos essa nossa trajetória com a certeza de que encerramos o ano mais fortalecidos. O que estimu-
la nossa convicção é determos a confiança dos nossos colaboradores e parceiros de negócios – aos quais 
somos gratos por mais um período de conquistas. Reconhecimentos externos sinalizam que estamos na 
direção correta.
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EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES

AVISO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - EPT
Objeto: Credenciamento de entidade suplementar autorizado pela ANS para atuar como operadora na 
modalidade administradora de benefícios visando à disponibilização de planos de saúde estadual e/ou na-
cional para prestação de assistência médica aos servidores ativos, inativos, comissionados e temporários 
da AUTARQUIA, assim como seus respectivos dependentes, conforme especificações constantes do Edital 
de Chamamento Público, Termo de Referência e seus anexos.
O Presidente da CPL desta Autarquia, no uso de suas atribuições, informa que o CHAMAMENTO PÚBLICO 
supracitado, que ocorreria no período compreendido entre 19/04/2021 e 31/05/2021, está SUSPENSO 
SINE DIE para adequação do Edital e seus anexos. Informações pelo email cpl.ept.marica@gmail.com.

INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2111/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. Em conformidade com o pa-
recer da Assessoria Jurídica do ICTIM e da Controladoria Interna do ICTIM, AUTORIZO a contratação por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8666/1993, autorizado pelo 
Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá – ICTIM, que tem por objeto a contratação de serviços 
de empresa especializada para reestruturação da rede lógica do ICTIM e implantação de equipamentos 
de suporte/operação do servidor local, com plena interface aos links de acesso existentes e a devida se-
gurança de dados, no valor global de R$ 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais), para o 
período de 12 (doze) meses em favor de RNI – Soluções em Tecnologia LTDA, CNPJ 32.288.737/0001-48. 
Maricá, 20 de abril de 2021. Daniele Guedes Rodrigues da Silva, Diretora de Administração, Orçamento e 
Finanças do ICTIM.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2111/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. Em conformidade com o pa-
recer da Assessoria Jurídica do ICTIM e da Controladoria Interna do ICTIM, RATIFICO a contratação por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8666/1993, autorizado pelo 
Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá – ICTIM, que tem por objeto a contratação de serviços 
de empresa especializada para reestruturação da rede lógica do ICTIM e implantação de equipamentos de 
suporte/operação do servidor local, com plena interface aos links de acesso existentes e a devida seguran-
ça de dados, no valor global de R$ 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais), para o período 
de 12 (doze) meses em favor de RNI – Soluções em Tecnologia LTDA, CNPJ 32.288.737/0001-48. Maricá, 
20 de abril de 2021. Celso Pansera, Diretor-Presidente do ICTIM.

Total 144.400.000,00 62.727.041,25   81.672.958,75

Despesas:
Quadro Sintético da Execução da Despesa
Dotação Atualizada        107.954.486,98
Despesas Empenhadas          60.147.232,69
Despesas Liquidadas 52.299.633,58
Despesas Pagas 51.748.031,78
Despesas Não Liquidadas   7.847.599,11
Despesas Liquidadas a Pagar      551.601,80
Crédito Disponível          47.807.254,29
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 Mensagem da Presidência da Companhia:
Prezados acionistas e funcionários
Apresento a minha mensagem como presidente da CODEMAR aos nossos acionistas e funcionários com 
o sentimento da imensa responsabilidade de liderar a Diretoria Executiva da Empresa, que hoje está em
franco crescimento. Nossa empresa tem por objetivo estratégico reforçar essa posição. Apresentando os 
resultados de 2020, a CODEMAR reafirma seus princípios, sempre na busca de equilíbrio e prosperidade 
econômica, responsabilidade e progresso social, com base em uma gestão eficiente, íntegra e ética. Vamos 
em busca de novas conquistas em 2021, com a certeza de contribuir para o desenvolvimento do município 
de Maricá.
É missão da CODEMAR desenvolver projetos que visem estruturar a economia local, promover ações que 
fortaleçam a capacidade da cidade de se desenvolver em todas as suas dimensões: econômica, social, 
cultural, esportiva e sustentável. Missão essa que tomei como pessoal ao ser nomeado Presidente da 
CODEMAR.
5.1. Desempenho
Apesar do cenário macroeconômico desfavorável, iniciamos nossa trajetória de lucratividade e geração de 
caixa. Desde o início da nossa jornada em 2017, adotamos medidas para aumentar a eficiência operacional 
e financeira da Empresa. Estamos trabalhando para que os cenários adversos de anos anteriores sejam 
inexoravelmente revertidos na medida em que os resultados serão alcançados, pois estamos focados na 
eficiência das operações, na otimização dos processos, na busca por melhorias contínuas e consequente 
redução dos custos.
Com essa nova dinâmica, a CODEMAR iniciou um novo ciclo em sua trajetória, com programas de inves-
timentos que trarão crescimento e sustentabilidade. Em 2020, consolidamos os pilares que sustentarão 
nosso crescimento nos próximos anos – ética e eficiência – e avançamos no alcance do mais alto nível de 
excelência em nossas atividades.
Revisamos nosso Código de Ética e Conduta e fortalecemos sua soberania, de forma a atuarmos com inte-
gridade nas nossas operações e os nossos esforços em busca da criação de um novo cenário econômico 
para o Município de Maricá começaram a dar resultados expressivos em 2019.
O resultado negativo apresentado em 2019, cerca de R$ 40,4 milhões, justifica-se pelo forte impacto dos 
investimentos em andamento, principalmente em aquisições de ativos permanentes, execução de projetos 
de desenvolvimento econômico/social e aumento de mão de obra, o que nos possibilitou o início de nosso 
ciclo operacional.
Ainda em 2019 iniciou-se dois novos segmentos de receita: o Estacionamento Rotativo e o Processamento 
de Passageiros, criando assim maior receita para a empresa durante o ano. Ao longo de 2019 demos 
continuidade ao plano de expansão da companhia ampliando o grau de investimento nos ativos visando o 
início das operações.
Os investimentos em imobilizado foram de aproximadamente R$ 10,3 milhões, agregando dessa forma 
ainda mais valor à companhia e robustez ao corpo operacional da empresa.
O ano de 2021 será marcado na nossa história, para colhermos de tudo que plantamos ao longo de nos-
sa existência. Dessa forma temos uma ótima perspectiva de retorno sobre os investimentos em ativos e 
principalmente de geração de recursos próprios. A Companhia não possui compromissos de dívidas com 
terceiros.
5.2. Planejamento estratégico
Em nosso plano estratégico, definimos com clareza a empresa que queremos ser: uma empresa integrada 
como instituição de excelência de desenvolvimento socioeconômico e sustentável, com foco no desenvol-
vimento socioeconômico do Município de Maricá, com capacidade técnica única.
Sinalizamos objetivamente, com esta visão e com as estratégias dela decorrentes e nas quais atuaremos 
com clareza e transparência. Para 2021 optamos por manter os principais pilares que nos conduzirão cada 
vez mais ao alcance da nossa métrica no intuito de garantir o aumento da nossa produtividade.
Ressalte-se que, além de serem imprescindíveis para a evolução financeira e operacional da Empresa, as 
parcerias estratégicas oferecem oportunidade de relacionamento amplo com outras empresas, comparti-




