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Secretaria de Estado de Saúde

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

ATO DO SUBSECRETÁRIO

INSTAURA SINDICÂNCIA para apurar possíveis irregularidades objeto do Processo nº E-
08/001/1128/2018, designando para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da pu-
blicação, Comissão integrada pelos servidores ALEXANDRA CAMPOS DE FREITAS LIMA , Identidade
Funcional 50109987; ADRIANA DE CARVALHO, Identidade Funcional nº 43400663 e AMANDA DE SOU-
ZA ALVES COELHO, Identidade Funcional nº 6140726, sob a presidência da primeira e secretariado pela
última.

Id: 2105706

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 02/05/2018

PROCESSO Nº E-08/001/2629/2013 - TORNO SEM EFEITO o Despacho de 02/05/2018, publicado no
D.O. de 07/05/2018.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 18º LOTE
Processo Favorecido Descrição da Despesa Competência Valor R$

E-08/008/4231/2015 ROSANE DA SILVA MA-
RINELLI.

DIÁRIAS out/2014 35,00

Id: 2105577

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 07/05/2018

PÁGINA 19 - 1ª COLUNA

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 02.05.2018

PROCESSO Nº E-08/001/2629/2013

Onde se lê:

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 20º LOTE
Processo nº Favorecido Descrição da

Despesa
Competência Valor (R$)

E-08/008/877/2017 ADRINA LOPES DE SOUZA GUS-
MÃO, GISELE TEIXEIRA GARCEZ
E SHIRLEY PACHECO FIGUEIRE-

DO

DIÁRIAS ago/2016 105,00

Leia-se:

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 20º LOTE
Processo nº Favorecido Descrição da

Despesa
Competência Valor (R$)

E-08/008/877/2017 ADRIANA LOPES DE SOUZA GUS-
MÃO, GISELE TEIXEIRA GARCEZ
E SHIRLEY PACHECO FIGUEIRE-

DO

DIÁRIAS ago/2016 105,00

Id: 2105594

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
INSTITUTO VITAL BRAZIL

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
DE 11/05/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000628/2017 - HOMO-
LOGO o Pregão Eletrônico SRP nº 007/2018, em favor da Empresa
MERCK S.A., CNPJ: 33.069.212/0008-50, quanto ao item 01, no valor
total de R$ 159.948,00 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e
quarenta e oito reais); em favor da Empresa PRÓ-ANÁLYSE QUÍMI-
CA E DIAGNÓSTICA LTDA., CNPJ: 00.398.022/0001-51, quanto ao
item 02, no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
em favor da Empresa SARTORIUS DO BRASIL LTDA., CNPJ:
03.437.141/0001-64, quanto ao item 03, no valor total de R$ 9.300,00
(nove mil e trezentos reais); cujo objeto é a aquisição de cartuchos e
membranas de filtração.

Id: 2105877

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO
DE 10/05/2018

PROCESSO Nº E-08/007/2852/2017 - HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº 11/2018 para aquisição de reagente para pesquisa do antí-
geno galactomanana, em favor da seguinte empresa: BIO-RAD LA-
BORATORIOS BRASIL LTDA inscrito no CNPJ sob o número
03.188.198/0001-77 para o fornecimento do item 01 no valor total de
R$ 33.004,80 (trinta e três mil quatro reais e oitenta centavos).

Id: 2105809

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO DIRETO- EXECUTIVO
DE 10/05/2018

PROCESSO Nº E-08/007/3115/2017 - HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº 15/2018 para aquisição de aparelhos de ar condicionado, em
favor das seguintes empresas: ECOLD CLIMAIZAÇÃO E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA ME inscrito no CNPJ sob o número
24.988.359/0001-87 para o fornecimento dos itens 03 e 05 no valor
total de R$ 146.276,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e se-
tenta e seis reais), CONSERTEC JUNQUEIRA`S REFRIGERAÇÃO
LTDA - ME inscrito no CNPJ sob o número 05.046.150/0001-50 para
o fornecimento do item 04 no valor total de R$ 75.588,00 (setenta e
cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais). Restaram fracassados os
itens 1 e 2.

Id: 2105810

Secretaria de Estado de Defesa Civil

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 27.02.2018

PROCESSO Nº E-27/132/70/2017 - DEPARTAMENTO GERAL DE AD-
MINISTRAÇÃO E FINANÇAS - HOMOLOGO a licitação por Pregão
Eletrônico nº 58/2017R2, cujo objeto é a Aquisição de MEIDCAMEN-
TOS PARA O SERVIÇO DE APH MÓVEL, por estar em conformidade
com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Es-
tadual nº 31.864, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93, que teve como adjudicatária a Empresa HOUSDE MED
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, vencedora
do Lote 2 com proposta no valor de R$5.790,00 (cinco mil setecentos
e noventa reais) e do lote 3 com proposta no valor total de
R$15.537,00 quinze mil quinhentos e trinta e sete reais). Os lotes 1,
5, 5, 6, 7 e 8 foram Fracassados.

Id: 2105801

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 18.04.2018

PROCESSO Nº E-27/132/145/2017 - DEPARTAMENTO GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEDEC - AUTORIZO a despesa,
em favor da CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS
LTDA, no valor de R$ 49.642,00 (quarenta e nove mil seiscentos e
quarenta e dois reais), Contratação Emergencial de Empresa Espe-
cializada na Prestação de Serviço de exame de Tomografia por Emis-
são de Prótons, a fim de atender a demanda da DIRETORIA GERAL
DE SAÚDE - DGS/CBMERJ; com amparo legal no art. 24, inciso IV
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Id: 2105593

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 27.04.2018

PROCESSO Nº E-27/132/147/2017 - DEPARTAMENTO GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - HOMOLOGO a licitação por Pregão
Eletrônico nº 15/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RESINAS - DGO, por estar em confor-
midade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Estadual nº 44.857, de 27 de junho de 2014, com aplicação subsi-
diária da Lei Federal nº 8.666/93, que teve como arrematante a em-
presa WJM DENTAL LTDA, vencedora dos lotes 01 e 02 do certame
com propostas nos valores unitários de R$ 52,00 (cinquenta e dois
reais) para os itens 1.1 ao 1.12, R$ 131,64 (cento e trinta e um reais
e sessenta e quatro centavos) para o item 1.13; com propostas nos
valores unitários de R$ 27,00(vinte e sete reais) para o item 2.1,
R$19,00(dezenove reais) para o item 2.2, R$ 100,00(cem reais) para
o item 2.3 e R$23,00(vinte e três reais) para o item 2.4

Id: 2105802

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 02.05.2018

PROCESSO Nº E-27/132/039/2018 - RATIFICO a despesa referente à
Inexigibilidade de Licitação, com aquisição de 4.664 (quatro mil seis-
centos e sessenta e quatro) sacos sem alça para cadáver, em favor
da MASTER ITABORAÍ-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME., no valor
de R$ 95.612,00 (noventa e cinco mil seiscentos e doze reais), em
conformidade com o art. 24 ,inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e
alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.

DE 03.05.2018

PROCESSO Nº E-27/049/10132/2012 - APROVO a despesa, referente
ao Pregão Eletrônico, com os serviços de limpeza e desinfecção nas
unidades de saúde do CBMERJ, em favor da CONSTRUIR ARQUI-
TETURA E SERVIÇOS LTDA., no valor de R$ 452.502,38 (quatrocen-
tos e cinquenta e dois mil quinhentos e dois reais e trinta e oito cen-
tavos), em conformidade com o art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos Estaduais nºs 31.863 e 31.864, ambos
de 2002.

PROCESSO Nº E-27/042/082/2014 - APROVO a despesa referente
ao Pregão Eletrônico, com a contratação de empresa especializada
em serviço de manutenção preventiva e corretiva de 1º e 2º níveis
para aeronaves de asa rotativa do GOA/CBMERJ, em favor de LÍDER
SIGNATURE S/A., no valor R$ 206.829,92 (duzentos e seis mil oito-
centos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), em confor-
midade com o art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos Estaduais nºs 31.863 e 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/128/217/2014 - APROVO a despesa referente
ao Pregão Eletrônico, com a prestação de serviço de informação,
orientação, atendimento, infraestrutura logística e preparo de docu-
mentos, em favor da GB+ CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-EPP.,
no valor de R$ 104.116,98 (cento e quatro mil cento e dezesseis reais
e noventa e oito centavos), em conformidade com o art. 1º, da Lei
Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Estaduais nºs
31.863 e 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/128/1333/2014 - RATIFICO a despesa referente
à Inexigibilidade de Licitação, com aquisição de passagens aéreas,
em favor da P&P TURISMO LTDA-ME., no valor de R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais), em conformidade com o caput do art. 25 da
Lei Federal nº 8.666/93.

PROCESSO Nº E-27/042/030/2017 - APROVO a despesa referente
ao Pregão Eletrônico, com a P.S. de acidentes pessoais, em favor de
GENTE SEGURADORA S.A., no valor R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais), em conformidade com o art. 1º, da Lei Federal nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Estaduais nºs 31.863 e
31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/132/121/2017 - RATIFICO a despesa referente à
Inexigibilidade de Licitação, com o serviço de cobrança escritural, em
favor do BANCO BRADESCO S.A., no valor de R$ 28.000,00 (vinte e
oito mil reais), em conformidade com o 'Caput' do art. 25 da Lei Fe-
deral nº 8.666/93.

PROCESSO Nº E-27/132/123/2017 - APROVO a despesa referente
ao Pregão Eletrônico, com a aquisição de insumos para o GSE, lotes:
02, 04 e 05, em favor da HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA, no valor de R$ 37.648,60 (trinta e sete mil seiscentos e
quarenta e oito reais e sessenta centavos), em conformidade com o
art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
Estaduais nºs 31.863 e 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/132/123/2017 - APROVO a despesa referente
ao Pregão Eletrônico, com a aquisição de insumos para o GSE, lote:
01, em favor da HUNTER COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, no valor
de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), em conformidade com o
art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
Estaduais nºs 31.863 e 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/146/10132/2012 - APROVO a despesa de exer-
cício anterior DEA 2017, referente ao Pregão Eletrônico, com os ser-
viços de coleta, recebimento e acondicionamento de material biológi-
co, serviços de coleta, recebimento e acondicionamento de material
biológico, realização de exames de patologia clínica e citopatologia e
distribuição de resultados a pacientes encaminhados pelo sistema de
saúde do CBMERJ (específico para inspeções de saúde), em favor da
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA., no
valor de R$ 8.142,64 (oito mil cento e quarenta e dois reais e ses-
senta e quatro centavos), em conformidade com o art. 1º da Lei Fe-
deral nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Estaduais nºs
31.863 e 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/128/905/2013 - APROVO a despesa de exercí-
cio anterior DEA 2017, referente ao Pregão Eletrônico, com os ser-
viços de coleta, recebimento e acondicionamento de material biológi-
co, realização de exames de patologia clínica e citopatologia e dis-
tribuição de resultados, especificamente na Região Norte-Noroeste do
RJ, em favor da ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATO-
RIAIS LTDA., no valor de R$ 79.165,90 (setenta e nove mil cento e
sessenta e cinco reais e noventa centavos), em conformidade com o
art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
Estaduais nº 31.863 e nº 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/128/1563/2013 - APROVO a despesa de exer-
cício anterior DEA 2017, referente ao Pregão Eletrônico, com a con-
tratação de empresa especializada em apoio a atividade de TI, em
favor da CTIS TECNOLOGIA S/A, no valor de R$ 118.576,64 (cento e
dezoito mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro cen-
tavos), em conformidade com o art. 1º, da Lei Federal nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Estaduais nºs 31.863 e
31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/128/191/2014 - APROVO a despesa de exercí-
cio anterior DEA 2017, referente ao Pregão Eletrônico, com os ser-
viços de coleta, recebimento e acondicionamento de material biológi-
co, realização de exames de patologia clínica e citoanatomopatologia
e distribuição de resultados, especificamente na Região Metropolitana
do RJ, em favor da ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORA-
TORIAIS LTDA., no valor de R$ 311.458,80 (trezentos e onze mil qua-
trocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), em conformi-
dade com o art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pe-
los Decretos Estaduais nº 31.863 e nº 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/128/191/2014 - APROVO a despesa de exercí-
cio anterior DEA 2017, referente ao Pregão Eletrônico, com os ser-
viços de coleta, recebimento e acondicionamento de material biológi-
co, realização de exames de patologia clínica e citoanatomopatologia
e distribuição de resultados, especificamente na Região Metropolitana
do RJ, em favor da ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORA-
TORIAIS LTDA., no valor de R$ 684.843,80 (seiscentos e oitenta e
quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), em
conformidade com o art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002, regula-
mentada pelos Decretos Estaduais nº 31.863 e nº 31.864, ambos de
2002.

Id: 2105707

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 07.05.2018

PROCESSO Nº E-27/128/865/2013 - APROVO a despesa referente
ao Pregão Eletrônico, com o serviço de limpeza, asseio e conserva-
ção; copa cozinha e padaria institucional com fornecimento de mate-
rial, em favor da CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA.,
no valor de R$ 336.156,28 (trezentos e trinta e seis mil cento e cin-
quenta e seis reais e vinte e oito centavos), em conformidade com o
art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
Estaduais nºs 31.863 e 31.864, ambos de 2002.

PROCESSO Nº E-27/042/062/2017 - APROVO a despesa referente à
Inexigibilidade de Licitação, com a manutenção preventiva das viatu-
ras tipo Auto Plataforma Mecânica - APM (s) 007, 009 013 e 014, em
favor da ESCAPE SOLUTIONS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL EIRELI-ME., no valor de R$ 64.200,40 (sessenta e qua-
tro mil duzentos reais e quarenta centavos), em conformidade com o
art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Id: 2105708

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
DE 08.05.2018

PROCESSO Nº E-27/042/52/2017 - CORPO DE BOMBEIROS MILI-
TAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REVOGO O PREGÃO
ELETRÔNICO nº 45/2017, cujo objeto é a contratação de empresas
especializadas em serviço de manutenção preventiva e corretiva de
tanques, ligação e bombas de combustível que compõem os postos
de abastecimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CBMERJ), conforme especificações, quantitativos e condições
descritas no Termo de Referência, uma vez que restou cabalmente
demonstrada ser tal decisão motivada por razões de interesse público,
abalizada no art.49, da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de
1993.

Id: 2105803

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO COMANDANTE-GERAL

PORTARIA CBMERJ Nº 986 DE 08 DE MAIO DE 2018

CRIA O DISTINTIVO DA DIRETORIA GERAL
DE APOIO LOGÍSTICO (DGAL), DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (CBMERJ), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições confe-
ridas pelo Inciso IV, do art. 3º, do Decreto nº 31.896, de 20 de se-
tembro de 2002, e o que consta do Processo nº E-27/042/66/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Criar, sem aumento de despesas, o distintivo da Diretoria-
Geral de Apoio Logístico (DGAL), no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro.

§ 1º - O distintivo será confeccionado em metal totalmente esmaltado,
em fundo branco, compondo um escudo em estilo português clássico,
semipartido e cortado, perfilado em preto, com 40 mm de altura e 30
mm de largura. No limite da parte superior, terá uma faixa em fundo
vermelho com 10 mm de altura, seguindo a largura do distintivo, onde
será inscrita a abreviatura da Diretoria-Geral de Apoio Logístico
(DGAL), em letras bastão na fonte tipo arial na cor amarela, com di-
mensões que permitam ajustar a identificação do prefixo da OBM no
referido espaço.

§ 2º - O desenho e a descrição heráldica do símbolo que compõe o
referido distintivo encontram-se no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2018

ROBERTO ROBADEY COSTA JUNIOR
Comandante-Geral do CBMERJ

ANEXO ÚNICO

I - Descrição heráldica do símbolo da DGAL:

1. O distintivo da Diretoria-Geral de Apoio Logístico (DGAL) será
constituído na seguinte disposição: na zona 1 apresenta a figura de
comunicações em jalne (amarelo); na zona 3, em sable (preto), uma
roda dentada com um pistão; na zona 4 uma torre, em sable; na zona
5 um hexágono de ouro; na zona 6 uma coluna em sable; na zona 8
uma folha de acanto de ouro brocante.
2. O círculo com quatro setas indicando os pontos cardeais, em jalne,
representa as comunicações que são instaladas, manutenidas e fis-
calizadas pela DGAL;
3. A roda dentada com um pistão, em sable (preto), representa as
atividades de manutenção dos equipamentos motomecanizados e via-
turas de apoio à operacionalidade do CBMERJ.
4. A torre, em sable, símbolo das obras, cuja incumbência pelas ati-
vidades de execução, fiscalização, construção, ampliação, reforma,
adaptação, reparação, restauração, conservação e remoção de ben-
feitorias e instalações, no âmbito do CBMERJ, cabem a DGAL.
5. O hexágono, em ouro, ao coração, com o símbolo do CBMERJ,
alude às finalidades precípuas da DGAL, previstas em Portaria do CB-
MERJ, a saber: planejamento, coordenação, fiscalização e controle
das necessidades de apoio às atividades de saúde, suprimentos, ma-
nutenção e obras do CBMERJ.
6. A coluna jônica de prata alude à função de controle dos serviços
das concessionárias de serviços públicos.
7. A folha de acanto, em ouro, é o símbolo das funções logísticas e
de suprimentos proporcionadas pela DGAL, com a aquisição, recebi-
mento, conferência, armazenagem e distribuição de materiais de in-
tendência e insumos para todas as atividades da Corporação;
8. A representação do valor descrito no item anterior constará de um
modelo de Escudo clássico, com contorno de um filete, em ouro, che-
fe em campo único de goles, contendo a inscrição “DGAL”, em jalne.
Campo em argento (prata), lembrando os metais presentes em toda a
cadeia de manutenção de viaturas e equipamentos, com o coração
contendo um hexágono, em ouro.
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