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PARTAMENTOS E PROGRAMAS E AO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE JAPERI - CONSAJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.

RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital com as espe-
cificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos interes-
sados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Japeri,
h t t p : / / s i a p e g o v. j a p e r i . r j . g o v. b r / p o r t a l - t r a n s p a r e n c i a / h o m e , ou, ainda, por
meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL - SEMUS, situada a
Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 - Santa Inês - En-
genheiro Pedreira - Japeri - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimen-
to será feito mediante preenchimento de formulário próprio da
CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados de-
verão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir
somente sua leitura e impressão.

Caíque Pereira Ribeiro
Pregoeiro - SEMUS

Id: 2422543

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI
CNPJ 39.485.396.0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO Nº: 009/SEMUS/2022 PE

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO: 3950/2022

R E Q U I S I TA N T E : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE

REALIZAÇÃO: 27/09/2022

HORA: 10:00 hs

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE INSUMOS (VENENO) PARA CONTROLE DE
PRAGAS,ROEDORES E ARBOVIROSES, PELO SISTEMA REGIS-
TRO DE PREÇOS, DE FORMA PARCELADA CONFORME A NE-
CESSIDADE DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES.

RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital com as espe-
cificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos interes-
sados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Japeri,
h t t p : / / s i a p e g o v. j a p e r i . r j . g o v. b r / p o r t a l - t r a n s p a r e n c i a / h o m e , ou, ainda, por
meio da Comissão Permanente de Licitação/CPL - SEMUS, situada a
Estrada Vereador Francisco da Costa Filho nº 1993 - Santa Inês - En-
genheiro Pedreira - Japeri - RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimen-
to será feito mediante preenchimento de formulário próprio da
CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital, os interessados de-
verão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão gravados o
Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a permitir
somente sua leitura e impressão.

Caíque Pereira Ribeiro
Pregoeiro - SEMUS

Id: 2422544

Município de Laje do Muriaé

PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé torna público a realização da
Tomada de Preços nº 003/2022, Edital nº 051/2022 - Objeto: Contra-
tação de empresa de engenharia para execução, via empreitada por
preço global, de obras de pavimentação em revestimento de concreto
e realização de rede de esgoto sanitário na Rua Antônio Ferreira Du-
tra, Bairro Boa Vista no Município de Laje do Muriaé-RJ, e demais
exigências constantes no projeto básico. - Hora e Data da Sessão e
Abertura dos Envelopes: 14h00min do dia 27/09/2022 - O Edital po-
derá ser adquirido pelos interessados junto ao Setor de Licitação da
Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé, na Praça 1º de Maio, s/nº,
Centro, das 12:00 às 16:30 horas nos dias úteis, mediante entrega de
02 (duas) Resmas de Papel A4 e disponibilização de mídia digital
(Pendrive) para fornecimento da cópia do edital em formato digital. -
Tel. (22) 3829-2372. - Ary da Silva Lima - Presidente da CPL.

Id: 2422554

Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé torna público a realização da
Tomada de Preços nº 004/2022, Edital nº 052/2022 - Objeto: Contra-
tação de empresa de engenharia para execução, via empreitada por
preço global, de obras de drenagem pluvial e rede de esgoto sanitário
na Rua João Joaquim dos Santos, Bairro Chácara do Cruzeiro no Mu-
nicípio de Laje do Muriaé-RJ, e demais exigências constantes no pro-
jeto básico. - Hora e Data da Sessão e Abertura dos Envelopes:
15h00min do dia 27/09/2022 - O Edital poderá ser adquirido pelos in-
teressados junto ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Laje
do Muriaé, na Praça 1º de Maio, s/nº, Centro, das 12:00 às 16:30
horas nos dias úteis, mediante entrega de 02 (duas) Resmas de Pa-
pel A4 e disponibilização de mídia digital (Pendrive) para fornecimento
da cópia do edital em formato digital. - Tel. (22) 3829-2372. - Ary da
Silva Lima - Presidente da CPL. Id: 2422555

Município de Maricá

PREFEITURA MUNICIPAL

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ,
CNPJ: 20.009.382/0001-21
JUSTIFICATIVA OUTORGA ONEROSA ESTACIONAMENTO ROTATI-
VO DE MARICÁ
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar aos usuários de veí-
culos no Município de Maricá condições de estacionar em via pública
e, ao mesmo tempo garantir a livre circulação de pessoas e merca-
dorias,
CONSIDERANDO que a implementação do estacionamento rotativo
pago vem sendo uma excelente solução para ampliar a oferta de va-
gas na via pública e, tem sido de modelo adotado para as cidades
em crescimento, uma vez que concilia a utilização mais democrática
do espaço escasso dos centros urbanos;
CONSIDERANDO que este modelo tem sido exitoso e um poderoso
instrumento de gestão de trânsito, enquanto ordenador do uso do solo
urbano;
CONSIDERANDO que atualmente a outorga da concessão de servi-
ços públicos é uma das novas soluções encontradas pelos adminis-
tradores municipais para organizar o trânsito em locais que há pouco
espaço disponível;
CONSIDERANDO que o artigo 175 da Constituição Federal determina
que compete ao Poder Público, na forma da Lei, a prestação de ser-
viços públicos, diretamente ou sob o regime de concessão ou permis-
são;
CONSIDERANDO que a Lei nº8987/1995 ao dispor sobre o regime da
concessão ou permissão da prestação de serviços, em seu artigo 5º

prevê a necessidade da publicação de ato justificando a conveniência
e oportunidade da outorga de concessão ou permissão, caracterizan-
do seu objeto, área prazo;
CONSIDERANDO que a Prefeitura do Município de Maricá outorgou à
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A - CODEMAR
a administração e a gestão do estacionamento rotativo do Município,
na forma da Lei Municipal nº2.753/2017;
DECIDE:
CONCEDER a iniciativa privada, com comprovada qualificação, a OU-
TORGA DA CONCESSÃO ONEROSA PARA IMPLANTAÇÃO OPERA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM DI-
VERSOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E MEIOS DE PAGAMENTO
PARA O PLENO ATENDIMENTO DO USUÁRIO em vias e logradou-
ros públicos do Município de Maricá, conforme especificação técnica
das áreas descritas na minuta do EDITAL e seus anexos, pelo pe-
ríodo de 20 (vinte) anos, não sendo admitida prorrogação.
A outorga a terceiros será precedida de procedimento licitatório, a ser
devidamente publicado em Diários Oficiais e em Jornais de Grande
Circulação.
Por fim, a CODEMAR informa que o Estudo de Viabilidade efetuado
quanto a OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA PARA IMPLANTA-
ÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTA-
TIVO COM DIVERSOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E MEIOS DE
PAGAMENTO PARA O PLENO ATENDIMENTO DO USUÁRIO, estará
disponível no site da Empresa, a partir do 12/09/2022, juntamente
com a MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Id: 2422439

AVISO DE LICITAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEM-
PRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
Processo Administrativo nº 0004495/2021

UASG: 929370
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, pa-
ra atender às necessidades operacionais da Autarquia Empresa Pú-
blica de Transportes - EPT.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão su-
pracitado será realizado no dia 22/09/2022, às 10h, em
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Os interessados em retirar o Edital
deverão comparecer na sede administrativa da EPT, situada na Rua
das Gralhas, Lote 113, Gleba 01, Parque da Cidade - Centro/Maricá
RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-
RW virgem e uma resma de papel A4, das 09h às 16:30h, solicitar
pelo e-mail cpl@eptmarica.rj.gov.br ou realizar o download no site pe-
lo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparên-
cia>>editais. Maiores informações pelo e-mail cpl@eptmarica.rj.gov.br,
Telefone: (21) 2634-2377. Id: 2422528

Município de Mendes

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022 - SRP
Processo nº 604/2022. Objeto: Eventual contratação de empresa ob-
jetivando o fornecimento de coffee break, coquetéis, lanches prontos e
itens para preparação de lanches que serão servidos em eventos rea-
lizados pela Prefeitura Municipal de Mendes e Fundos, utilizando-se
do SRP, com vigência para 12 (doze) meses. Fase de credenciamen-
to, recebimento de propostas e documentação: Dia 23/09/2022, às
10h. Retirada do edital e informações: Professor Paulo Nader Pereira,
nº. 250, Centro, ou através do telefone (24) 2465-4646 / e-mail: cpl-
mendes@hotmail.com / site: w w w. m e n d e s . r j . g o v. b r. Mendes, 16 de
agosto de 2022. Fabiano Pereira de Almeida. Secretário Municipal de
Administração. Id: 2422559

Município de Nilópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022; PROCESSO Nº: 6.265/2022;
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 01
(um) caminhão reboque, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Transportes; TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço glo-
bal; ABERTURA: 23/09/2022 às 11hs; FUNDAMENTO LEGAL: Decre-
to Municipal nº 2.918/06, Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e Lei Com-
plementar nº 123/06; Da Retirada dos Editais Através do site siap.ni-
lopolis.rj.gov.br/portal-transparencia/home, pelo e-mail: licitacaonilopo-
lis@gmail.com ou de forma presencial, por pessoa devidamente iden-
tificada, com o carimbo de CNPJ da empresa, duas resmas de papel
A4, por Edital. Maiores esclarecimentos estão à disposição dos inte-
ressados na Sede da Prefeitura, à Rua Pedro Álvares Cabral, n.° 305,
3º andar - Centro - Nilópolis - RJ. Horário de Atendimento: das 13:30
às 16 horas, de segunda à sexta - feira.

Nilópolis, 08 de setembro de 2022.
Ricardo da S. Miguel

Coordenador de Licitações e Contratos
Id: 2422674

Município de Quissamã

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
145/2022

Processo Administrativo nº 7986/2022
O B J E TO : Registro de Preços para aquisição de equipos com cessão
de bombas de infusão e manutenção por conta da contratata, des-
tinadas aos pacientes internos no Hospital Municipal Mariana Maria de
Jesus.
VALOR ESTIMADO: R$ 653.239,80.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E HORÁRIO: 21/09/2022 -
15:00h.
LOCAL: Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Quissamã -
Comissão Permanente de Licitação - Rua Conde de Araruama, nº 425
- Centro - Quissamã - RJ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
CONDIÇÕES PARA A RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se
a disposição dos interessados para consulta e retirada no endereço
acima citado, mediante requerimento em papel timbrado e a entrega
de 01 (uma) resma de papel A4, de segunda a quinta-feira, no horário
de 08:00 às 11:00 horas e de 13:30 às 16:00 horas, e na sexta-feira
no horário de 08:00 às 11:00 horas, exceto feriados municipais, es-
taduais ou nacionais, ou através do download no site h t t p : / / w w w. q u i s -
s a m a . r j . g o v. b r.

Quissamã (RJ), 01 de setembro de 2022.
Donato Tavares de Souza

Pregoeiro
Id: 2422636

Município de Resende

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

AVISO DE LICITAÇÃO

-Pregão Eletrônico nº 412/2022 - Objeto: Aquisição de mobiliários ti-
po hospitalar, conforme edital. Processo Administrativo n°:
12.883/2021. Data/Hora 23/09/2022 às 09:00 horas. -Pregão Eletrô-
nico nº 413/2022 - Objeto:Contratação de empresa especializada na
realização de Ressonância Magnética, conforme edital. Processo Ad-
ministrativo n°: 17.472/2022. Data/Hora 23/09/2022 às 14:00 ho-
ras.Edital disponível no site: h t t p : / / w w w. r e s e n d e . r j . g o v. b r »menu » li-
citações » licitações agendadas e pregão eletrônico no site do Banco
do Brasil. Informações e-mail: licitacaosaude.resende.com, tel: (0XX24)
3354-3922. Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de
Licitações e Contratos

Id: 2422493

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

AVISO DE LICITAÇÃO
-Tomada de Preços nº 86/2022 - Objeto: Reforma geral de escola -
Visconde de Mauá, conforme edital. Processo Administrativo n°:
14.964/2022. Data/Hora 28/09/2022 às 13:30 horas. Edital disponível
no site: h t t p : / / w w w. r e s e n d e . r j . g o v. b r »menu » licitações » licitações
agendadas, e-mail: editais.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-
4625. Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licita-
ções e Contratos.

Id: 2422541

Município de Rio Claro

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Administração, e nos termos da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores, COMUNICA aos interessados que a
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022, com abertura prevista para o dia
12 de setembro de 2022 às 09h, fica ADIADO “SINE DIE”, motivado
pela solicitação contida no Memorando nº 465/2022 da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos para al-
teração no caráter técnico do edital. A nova data da seção pública
será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados
anteriormente. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas, de 2ª a 6ª
feira das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292 e 3332-1717,
ramal 226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com.
Rio Claro/ RJ, 08 de setembro de 2022.
ANDERSON SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Id: 2422680

Município de São Sebastião do Alto

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Nº 84/2022
A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar no dia
22/09/2022, às 09h30min, no endereço eletrônico w w w. c o m p r a s g o v e r -
n a m e n t a i s . g o v. b r, do tipo Menor preço por item, objetivando AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMEN-
TO AMBULATORIAL DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PELO SISTE-
MA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO
ALTO, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93,
10.520/02, 123/06, Decreto Municipal 1.786/17e alterações posteriores.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta -
feira das 09 às 16 horas, exceto feriado, no endereço Rua Dr. Julio
Vieitas n.º 88, Centro, São Sebastião do Alto/RJ, Tel/Fax: (22) 2559-
11 6 0 .

Victor Barros Martins
Pregoeiro

Id: 2422616

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE A D I A M E N TO
SINE DIE DE L I C I TA Ç Ã O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2022

O Presidente do Município de Saquarema, comunica aos interessados
o adiamento SINE DIE do certame Chamamento Público n° 013/2022.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar atra-
vés de chamamento público para compor a merenda Escolar das Uni-
dades de Ensino - Creche, Pré-Escolar, Ensino Fundamental e EJA -
durante o ano de 2022 do Município de Saquarema/RJ, conforme pro-
cesso administrativo nº 4.441/2022. Obs: O adiamento se dá por so-
licitação do Secretário Municipal de Educação. Saquarema, 05 de se-
tembro de 2022. Samuel Aranda Neto. Presidente.

Id: 2422092

Município de Teresópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO Nº 445/2022
ERRATA REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº.085/2022.
A Secretaria Municipal de Administração, representada neste ato pelo
Departamento de Sup. e Licitações, torna pública a ERRATA referente
ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/2022. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas no Tel.: (21) 2742-8685, no horário de 09 às
18 horas ou via e-mail: sma.licitacao@teresopolis.rj.gov.br. Acessar a
ERRATA no site http://www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br.

Em, 08 de setembro de 2022.
Douglas Magno Amancio de Oliveira

Pregoeiro

Id: 2422504
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