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votação foi 05 sim e 06 não. Posto isso, não tendo aprovação para
assembleia extraordinária na terça-feira, a presidente perguntou como
fazer a comunicação e formalizar para a RHC as metas. O conselheiro
Orlando falou que o plano de ação propõe vários chamamentos. Sendo
um para a cogestão do equipamento, outro para a empresa de
manutenção e o terceiro para as metas de 100 idosos. A presidente
disse que o plano está dispondo quais são as vagas e não está fazendo
chamamento e perguntou como tornar claro o comunicado para as
instituições. O conselheiro Orlando disse que se faz um comunicado
divulgando da ampliação das 100 metas, a gestão faz todo o
procedimento e o CMAS fica no aguardo da manifestação das
instituições. A conselheira Katia ressaltou a importância da rede do
COMDEPI e sugeriu comunicar àquele conselho a ampliação das
vagas. A presidente disse que isto é um critério e está tentando garantir
a publicidade da informação e como formatar e deixar claro os critérios.
Ressaltou que a forma do CMAS se comunicar e através de atos, entre
eles a Resolução. O conselheiro Orlando disse que olhando a fila de
espera tem apenas duas instituições e somente uma pede vaga para
atendimento a idosos grau 3. Ele perguntou se caso a RHC não usar as
100 metas a sobra poderá ser utilizada pela rede publica. Jaime disse
que nesse caso precisa voltar a discussão para o CMAS. A conselheira
Katia fez um encaminhamento e pediu para encerrar a assembleia e
sugeriu uma mesa diretora extraordinária na segunda-feira. A presidente
sugeriu discutir na mesa diretora ordinária de segunda-feira às 14
horas, não vendo a necessidade de se ter uma mesa extraordinária.
Solicitou a participação do Jaime e este indicou também a participação
do Anderson da Gerência de Termos, responsável pelo termo de
fomento e termo de cooperação e a novamente a participação da Nilceia
da Subsecretaria de Proteção Especial. Finalizando os informes a
conselheira Celita divulgou que dia 24 às 18h haverá reunião do Fórum
Municipal dos trabalhadores do SUAS, na plataforma Zoom. Nada mais
havendo a tratar, a Assembleia extraordinária foi encerrada às 13 horas
33 minutos e eu, Primeiro Secretário, Orlando Inácio Xavier lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada, conterá a minha assinatura
e a da Presidente Márcia Ribeiro da Silva.
Orlando Inácio Xavier - Primeiro Secretário do CMAS
Márcia Ribeiro da Silva - Presidente do CMAS
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_
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D E

1º) Empresa ZINNG CONSULTORIA EM EFICIÊNCIA ENERGETICA
LTDA, inscrita no CNPJ nº. 13.697.640/0001-44 - Entrega realizada
virtualmente às 11:43h cujo protocolo de entrega segue o nº 304101.

Considerando que, na forma do Item 15 e do Anexo I do edital ficam os
interessados acima cientificados de que possuem do dia 18/08/2020 a
20/08/2020 para interposição de recurso.

Às 13 (treze) horas encerrou o recebimento das documentações de
credenciamento (envelopes “A” e “B”), sendo dado 2 (duas) horas de
intervalo para dar início a abertura dos envelopes “A” e “B” recebidos.

As demais etapas do processo seletivo serão divulgadas oportunamente,
por e-mail, pelo site da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
(http://planeta.rio/) e por publicação no D.O. Rio.

Às 15 (quinze) horas a Comissão realizou a abertura e a conferência
da documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE
FISCAL, relativos ao envelope “A” entregue, em acordo com o Item
11.1 (A).
Após análise dos documentos de habilitação, ficou constatado o cenário
que se passa a expor:
1º) Empresa ZINNG CONSULTORIA EM EFICIÊNCIA ENERGETICA
LTDA, inscrita no CNPJ nº. 13.697.640/0001-44 - HABILITADA (a empresa apresentou todos os documentos habilitatórios em acordo com as
exigências do Item 11.1 (A));
Às 15h35h (quinze horas e trinta e cinco minutos) encerrou o julgamento
dos documentos de Habilitação (envelopes “A”).
Às 16h (dezesseis horas) a Comissão Especial iniciou a abertura e a
conferência da documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, relativos
ao envelope “B” entregues em acordo com o Item 11.1 (B).
Após a análise da documentação de qualificação técnica realizou-se à
análise e julgamento dos critérios de desempate estabelecidos no Item
13 do edital, cujo resumo segue:

ITEM

Registramos que no dia 12/08/2020, conforme disposição do Item 4.1 do
Edital do Chamamento Público nº. 001/2020, foi recebido 01 (um) e-mail
de proponente/empresa, constando os envelopes enviados virtualmente
no dia 12/08/2020 para o endereço eletrônico: licitacao@planeta.rio,
conforme disposição dos Itens 4.1 e 10.2 do Edital do Chamamento
Público nº. 001/2020.

01

Experiência em projetos no
âmbito do “Programa de
Eficiência Energética - PEE
de Concessionária de Energia
Elétrica e PEE na Light;

10

02

Habilitação ESCO (Empresas
de Serviços de Conservação de
Energia) - Tempo de atuação no
mercado.

10

03

Profissional com certificação
CMVP/EVO nos quadros da
empresa ou sócio, que ficará a
cargo dos relatórios de Medição
e verificação - M&V

10

04

Apresentar certificação de
Profissional de Gerenciamento
de Projetos (PMP) pertencentes
aos quadros da empresa ou
sócio, que ficará a cargo do
gerenciamento do projeto junto
a Light;

10

05

Número de Projeto de
Eficiência Energética, aprovado
no novo critério de seleção
de chamada pública, vigente
nos últimos 02 (dois) anos,
conforme nova regulamentação
da Agência Nacional de
Energia Elétrica, podendo
ser comprovada mediante
publicação do resultado da
concessionária de energia,
demonstrando a aprovação do
projeto;
1 ou 2 = 10 pontos
3 ou 4 = 20 pontos
Acima de 4 = 30 pontos

20

06

Quantidade de Atestados
Técnicos em Eficiência
Energética ou objeto correlato
apresentados:
1 ou 2 = 10 pontos
3 ou 4 = 20 pontos
Acima de 4 = 30 pontos

30

PONTUAÇÃO TOTAL:

90

Para as proponentes/empresas participantes que encaminharam a
documentação virtualmente, foi encaminhado o protocolo virtual de
recebimento da documentação, conforme disposição do Item 10.3.1 do
Edital de Chamamento Público nº 001/2020.
Registro que não foi recebido nenhum documento por meio físico, na
forma do Item 4.1 do edital.
Os protocolos de recebimento (virtual/presencial) seguiram a ordem
numérica da tabela de controle de protocolos realizada por esta Comissão
Especial, que está inserta no processo administrativo nº 12/600.180/2020,
que deu origem a este certame.
O recebimento da documentação de credenciamento (envelopes “A” e “B”)
seguiu a seguinte ordem cronológica de recebimento:

DESCRIÇÃO - Objetivo

EMPRESA: ZINNG
CONSULTORIA EM
EFICIÊNCIA ENERGETICA
LTDA, inscrita no CNPJ
nº. 13.697.640/0001-44 .
PONTUAÇÃO

_

FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO
DAS DOCUMENTAÇÕES DE CREDENCIAMENTO
ENVELOPES “A” E “B”
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020
PROCESSO: 12/600.180/2020
Em 12 (doze) de agosto de 2020 às 10 (dez) horas, em sessão pública
presencial, reúnem-se a Comissão do Chamamento Público nº 001/2020
da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro para realizar o
recebimento dos envelopes “A” e “B”, no período das 10 (dez) horas até
às 13 (treze) horas, conforme disciplinado nos Itens 4.1 e 10.2 do Edital
de Chamada Pública.

P R O C U R A D O R I A
_

C U L T U R A

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMISSÃO CARIOCA DE PROMOÇÃO CULTURAL
COMUNICADO
EXPEDIENTE DO DIA 14/08/2020
A Comissão Carioca de Promoção Cultural autoriza a mudança do nome
do projeto cultural, código WEC122/01/2019, “Rio Cidade Criativa” para
“Revitaliza Rio”, conforme solicitação da produtora Das Lima Produção e
Promoções de Eventos Ltda

PROCURADORIA GERAL

Ano XXXIV • No 112 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sábado, 15 de Agosto de 2020 às 0:26:57
Código de Autenticação: 39a26c6d

38

_

CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O Procurador-Geral do Município, na qualidade de Presidente do
Conselho Superior da Procuradoria Geral do Município, considerando a
existência de dúvida jurídica ainda em análise, suscitada no Memorando
PG/GAB nº 032/2020, informa o adiamento da Reunião Ordinária do
Conselho Superior que estava marcada para o dia 14 de agosto de 2020,
conforme CONVOCAÇÃO publicada anteriormente no DORIO do dia
05 de agosto de 2020, página 118, para o dia 24 de agosto de 2020,
às 16h, por videoconferência, cujo link para acesso será enviado por
e-mail aos Ilustres Conselheiros, para tratar da seguinte pauta:
a) posse dos conselheiros eleitos para o biênio 20/22 (o livro de posse
circulará para assinatura de seus membros);
b) trabalho remoto;
c) deliberação acerca do contido no processo administrativo nº
11/506.676/2020;
d) assuntos gerais.
MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA PGM

TRIBUNAL DE CONTAS
T R I B U N A L
_

D E

C O N T A S

_

_

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CITAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA
Ref.: Processo n.º 08/000733/2017
O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro, com sede na Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, Rio de Janeiro
- RJ, vem, pelo presente Edital, convocar o Sr.(a) REPRESENTANTE
LEGAL do Instituto de Ação Social e Desenvolvimento Sustentável
Costa Verde, para nos termos do disposto no art. 163, inciso II, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas - Deliberação nº 266, de 28
de maio de 2019, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ter vista dos autos
do processo nº 08/000733/2017 e apresentar sua defesa em relação aos
fatos apontados no Relatório e Voto nº 100/2020 - IMS junto à Secretaria
das Sessões deste Tribunal de Contas, de segunda a sexta-feira, das
9:00 às 18:00 horas.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
P U B L I C A Ç Õ E S
_

Face todo o exposto, a empresa ZINNG CONSULTORIA EM EFICIÊNCIA
ENERGETICA LTDA foi declarada vencedora do Chamamento Público
nº. 001/2020.

G E R A L

_

_

A

P E D I D O
_

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
(DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)
Processo Instrutivo nº : 09/000.124/2020
Termo de Contrato: nº 083/2020
Data da Assinatura: 18/05/2020
Partes: PCRJ/SMS e a empresa ESSENCIAL LOCAÇÃO COMÉRCIO DE
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A
SAÚDE EIRELI.
Objeto O objeto do presente Contrato é a contratação de prestação de
serviços de internação domiciliar, contemplando equipe assistencial,
medicamentos, materiais descartáveis e materiais permanente, para
atender o paciente Gabriel Alves dos Santos.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 18/05/2020 a 13/11/2020
Valor Total: R$ 195.434,03
Programa de Trabalho: 18.01.10.302.0318.2149
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.93
Nota de Empenho nº: 2020/000362 no valor de R$ 195.434,03 (cento e
noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos)
Fundamento: Art.24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e o
Processo nº 09/000.124/2020.
REQUERIMENTO DE LICENÇA
Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A, CNPJ: 13.743.550/0021-96
torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMAC, através dos processos nº 14/200.293/2020, Licença Municipal
Prévia para implantação de infraestrutura de rede óptica, entre a Avenida
Pastor Martin Luther King Jr até a Rua São Cristóvão, na cidade do Rio
de Janeiro.

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2020

