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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ~UPRIMENTOS, GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

OFÍCIO SUBEX/SUPCON nº 144/2013 Rio de Janeiro, 29 de maio de 2013. 

PARA: FUNDAÇÃO GE_TÚLIO VARGAS- FGV 

Praia de Bota.fogo, nº 190- Botafogo- Rio de Janeiro/RJ . 
CEP: 22.250-040 

A/C Diretor Sr Celso Castro 

ASSUNTO: Convênfo ~º 30/2013. 
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Informamos que foi assinado em 13/0S/20i3 e publicado em 28/05/2013 o Convênio nº 30/2013 

referente ao processo E-03/001/2515/2013, cujo objéto é ? desenvolvimento de um Programa de , 
~ 

Estágio Curricular para estudantes da Escola Superior de Ciências Sociais da FGV /CPDOC, em 

unidades escolares da Red~ Pública Estadual de Ensino, subordinada à SEEDUC. 

Ante o exposto, encaminhamos 01 via original do Convênio nº 30/2013 e o_Piano de Trabalho, bem 

como a cópia do extrato constante do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

Atenciosamente, 

/ 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DE 
SUA SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO, E A FUNDAÇÃO GETULIO 
VARGAS, POR MEIO DE SUA ESCOLA 
SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS/CPDOC. 

O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO, denominada apenas SEEDUC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.498.659/0001-
60, com sede na Av. Professor Pereira Reis, 119, Santo Cristo, CEP 20220-800, Rio de 
Janeiro/RJ, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Educação, Sr. Wilson Risolia 
Rodrigues, portador da identidade n°1636955-SSP/DF, e do CPF/MF n° 001384978-69, e a 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, pessoa jurídica de direito privado, de caráter técnico
científico e educativo, reconhecida de utilidade pública pelo Decreto n° 82.474, de 23 de 
outubro de 1978, e Decreto s/n° de 27.05.92, publicado no DOU de 18.05.92, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 33.641.663/0001-44, Inscrição Municipal n° 116.080-0, com sede na Praia 
de Botafogo, 190, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua Escola Superior de 
Ciência Sociais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil, denominada apenas FGV/CPDOC, neste ato representada pelo Diretor do referido 
Centro, Sr. Celso Castro, portador da identidade n° 08273931-3-IFP/RJ, e do CPF/MF n° 
824.234.667-49, assinam o presente CONVÊNIO, conforme o decidido no processo 
administrativo n° (:J -o-3/wt Ú-!J' / .5 !JtJO , que se regerá, incondicional e irrestritamente, 
pela legislação federal e êstadúãJPertinentes, especialmente pela Lei Federal no 11.788, de 25 
de setembro de 2008, e com irrestrita e incondicional subordinação aos princípios gerais 
contidos na Lei Federal n.0 8.666/93, toda a legislação aplicada à espécie e observadas as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente Convênio tem por finalidade o desenvolvimento de um programa de estágio 
curricular para estudantes da Escola Superior de Ciências Sociais da FGVICPDOC, em 
Unidade Escolar da Rede Pública Estadual de Ensino subordinada à SEEDUC, doravante 
Concedente, conforme Termo de Compromisso de Estágio, a ser firmado entre o 
estudante/estagiário, a Concedente e a FGV/CPDOC, o qual constitui parte integrante deste 
instrumento. 

Convênio celebrado entre o Estado do Rio de janeiro, por meio de sua Secretaria de Estado de Educação, e a 
Fundação Getulio Vargas, por meio de sua Escola de Ciência Sociais do Centro de Pesquisa e Documentação de 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

O presente Convênio terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser modificado mediante assinatura de Termo Aditivo, se previamente 
acordado entre as partes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de vigência do estágio será ajustado entre as partes 
interessadas, levando-se em conta a conveniência da Concedente e o grau da especialização 
profissional, observado o limite máximo de 2 (dois) anos por estudante/estagiário, ressalvando
se, na hipótese, o estagiário portador de deficiência física. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA JORNADA DO ESTÁGIO 

A jornada de atividades do estagiário não poderá ultrapassar as 20 (vinte) horas semanais para 
os estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental e 30 (trinta) 
horas semanais para estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e 
o médio regular conforme o preceituado na Lei n° 11 .788 de 25/09/2008, no horário de 
funcionamento do órgão, sem prejuízo das atividades curriculares estabelecidas na ocasião da 
assinatura do Termo de Compromisso, o qual deverá, expressamente, mencionar sua 
vinculação ao presente Convênio. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O estagiário poderá ter uma jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, para os cursos que alternam teoria e prática, no período em que não estão 
programadas aulas presenciais, observando-se a previsão expressa no projeto pedagógico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Caso o estágio seja realizado pelo período de 1(um) ano ou mais, 
o estudante/estagiário poderá ter 30 (trinta) dias de recesso que será gozado, 
preferencialmente, no período das férias escolares. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

O estudante/estagiário não terá vínculo empregatrcio de qualquer natureza com a Concedente, 
com a SEEDUC ou com a FGV/CPDOC, conforme o artigo 3° da Lei n° 11.788/2008, mesmo 
que seja concedido a este os benefícios previstos no parágrafo primeiro do artigo 12 da citada 
Lei. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA SEEDUC 

• Estabelecer as condições técnicas e administrativas necessárias à execução do 
objeto do presente Convênio; 

• Fornecer à FGV/CPDOC todas as informações necessárias à implementação do 
programa de estágio; 

• Manter com a FGV/CPDOC o efetivo intercâmbio de conhecimentos e experiências 
adquiridas com o presente Convênio; 

• Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre o 
estudante/estagiário, a Concedente e a FGV/CPDOC; 

Convênio celebrado entre o Estado do Rio de janeiro, por meio de sua Secretaria de Estado de Educação, e a 
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• Ter acesso ao controle da assiduidade dos estagiários; 

• Aprovar a indicação do Supervisor, pela Concedente, o qual deverá ser do quadro 
de pessoal desta, com formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 
1 O (dez) estagiários simultaneamente. 

CLÁUSULA SEXTA· DAS OBRIGAÇÕES DA FGV/CPDOC 

• Observar de forma irrestrita o que prevê a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008; 

• Cumprir com as condições técnicas e administrativas estabelecidas pela SEEDUC, 
objetivando a execução do objeto deste Convênio; 

• Divulgar para os estudantes as oportunidades de estágios e as condições de 
execução, na forma prevista na legislação; 

• Providenciar a assinatura do respectivo Termo de Compromisso de Estágio pelo 
estudante/estagiários e pela Concedente, observando-se o que se prevê a Lei 
11.788/08; 

• Prover a fiscalização do estágio na forma do Termo de Compromisso de Estágio e 
da legislação vigente; 

• Providenciar o seguro de acidentes pessoais, na forma prevista no inciso IV do 
artigo 9° da Lei n° 11.788/2008, observando-se no que couber, o parágrafo único do 
citado artigo; 

• Manter todos os documentos inerentes ao estudante/estagiário à disposição da 
fiscalização. 

CLÁUSULA SÉTIMA· DA RESCISÃO 

O presente Convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, de comum acordo entre as 
partes ou mediante notificação com antecedência de 30 (trinta) dias, resguardado o direito dos 
estagiários que estiverem com seus estágios em curso. 

CLÁUSULA OITAVA· DA RESPONSABILIDADE 

É de inteira responsabilidade da FGV/CPDOC as obrigações, ônus ou encargos trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, bem como indenizações de qualquer natureza, 
decorrentes das atividades desenvolvidas por força deste Convênio, por seus prepostos ou 
terceiros por ela contratados. 

CLÁUSULA NONA · DO COMPROMISSO DOS ESTAGIÁRIOS 
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O estudante/estagiário celebrará o respectivo Termo de Compromisso de Estágio, com ,->~ 
Concedente e a FGV/CPDOC, obrigando-se a cumprir e observar as disposições constantes do 
referido Termo e da legislação que rege a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA PUBLICAÇÃO 

No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da assinatura deste Convênio, a SEEDUC 
providenciará sua publicação em extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
adotando, nos prazos legais, a prévia submissão deste Instrumento aos órgãos de controle. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos decorrentes da execução deste Convênio serão resolvidos pelos signatários 
ou seus representantes legais, e consignados, se necessário, em Termo Aditivo a este 
instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir eventuais questões oriundas da 
execução deste Convênio, bem como de seus respectivos Termos Aditivos, que vierem a ser 
firmados. 

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente em 4 (quatro) vias g~al teor e forma, 
para todos os efeitos legais, na presença das 2 (duas) testemunhas ~i<o assfnadas. 

__// /. ./- c./..fo.,.. 
~~1;-:;-1cí·lin~eim Do Vai/i' 
/subsec;etáno Executivo I SUB E> 

/ Matricula 968 756-7 

Rio de Janeiro, .?Jde p~... d/.2 ~ -~~~ 
~~ ~ 
~ ..... ~~ 

-~~;f * 
----~----~~~~~~~~-----+~+- \~ ~ ~~ 

Secretária de Estado de Educação \$· ~~._,o/ 
SEEDUC-RJ lu · ~ -~ ~ 6%~ 

Wilson Risolia Rodrj ues ~ !o% ~ (_ , :-;:~ 

úW &~ 
Fundação Getulio 'f rgas 

Centro de Pesquisa e Documentação de-rfistória Contemporânea do Brasil 

Testemunhas: 

Nome: (e;~ 4 /vl' ÚJrrtr'v... 
CPF/MF n°: O~ J os CJ 57>) - l2o 
SEEDUC 
FGV/CPDOC 

Celso Castro 

Nome: 
CPF/MF n°: \;V) i l b . ~H -':la. 
FGV/CPDOC 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Mantenedora: Fundação Getúlio Vargas 

CNPJ: 33.641 .663/0001-44 

Endereço: Rua Praia de Botafogo, 190 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: Rio de Janeiro 

Natureza societária: Fundação 

Instituição de Ensino Superior (JES): Escola Superior de Ciências Sociais 

código 3614. 

Atos Autorizativos: A Escola Superior de Ciências Sociais foi credenciada pela 

Portaria n° 1.294, de 19 de abril de 2005 e recredenciada pela Portaria 11° 1.382, 

de 23 de novembro de 2012, e seu IGC é 5 (cinco). 

Corpo Dirigente: 

Carlos Ivan Simonsen Leal- Presidente da Fundação Getúlio Vargas 

Celso Correia Castro - Diretor da Escola Superior de Ciências Sociais 

João Marcelo Maia - Coordenador de ensino de graduação da Escola Superior 

de Ciências Sociais 

e-mail de contato: celso.castro@fgv.br 
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OBJETIVOS: identificação do objeto a ser executado 

O presente Convênio tem por finalidade o desenvolvimento de um programa de Estágio 

Curricular Supervisionado, doravante denominado Estágio, para estudantes 

regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de licenciatura da 

Escola Superior de Ciências Sociais, doravante denominada FGV/CPDOC, em 

Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino, subordinadas à SEEDUC. Os 

alunos devem estar aptos a realizar o programa de estágio dentro de suas respectivas 

áreas de fonnação. 

O Estágio propõe o acompanhamento do trabalho pedagógico docente em espaços 

educativos do 1 o e 2° Segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. É uma 

oportunidade para o estudante aplicar, em situações reais das instituições, habilidades, 

capacidades e conhecimentos teóricos e está estruturado em consonância com a Lei 

11.788 de 25/10/2008 e com os regulamentos específicos da IES, consubstanciados no 

Regimento da FGV /CP DOC. 

São objetivos do Estágio: 

1) Promover a a11iculação entre a teoria e prática, entre os conhecimentos 

teóricos e os saberes e as práticas escolares; 

2) Proporcionar ao acadêmico a oportunidade de desenvolver atividades 

pedagógicas nos níveis dos ensinos fundamental e médio das escolas da rede 

pública e/ou privada, desde que mantenham convênio com a Escola; 

3) Analisar a prática docente em salas de aula dos ensinos fundamental e 

médio; 

4) Construir o planejamento de uma unidade de ensino referenciado nos 

conteúdos curriculares de História para alunos dos ensinos fundamental (6° 

ao 9° ano) e médio, sugeridos pelos PCN's ou conforme demandas 

apresentadas pela comunidade escolar; 

5) Favorecer uma consciência crítica frente à realidade educacional; 

6) Permitir a interação do acadêmico na vivência de experiências gerais sobre o 

funcionamento das unidades de ensino. 
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JUSTIFICATIVA: 

A Mantenedora Fundação Getulio Vargas está envolvida nos debates sobre a educação 

no Brasil desde meados do século XX. Sua atuação iniciou-se em 1950, quando foi 

criado o Colégio Nova Friburgo, escola que implantou práticas pedagógicas inovadoras, 

tornando-se modelo de excelência e inovação nos ensinos fundamental e médio. Em 

I 971, o Instituto de Estudos Avançados em Educação (IESAE) surgiu para promover 

discussões e formas alternativas de lidar com as questões educacionais. 

Nessa linha de ação, foi lançado, em 2003, o programa FGV Ensino Médio, com o 

objetivo de promover discussões sobre as questões relacionadas ao ensino médio no 

Brasil. Por intermédio desse programa, a Fundação Getulio Vargas disponibiliza seu 

conhecimento e experiência para pensar um assunto fundamental na realidade social 

brasileira . No âmbito do ensino superior, a Fundação Getulio Vargas foi a primeira 

instituição da América do Sul a criar os cursos de bacharelado em Administração 

Pública e em Administração de Empresas, formando em meados dos anos 50, no Rio de 

Janeiro e São Paulo, as primeiras turmas de administradores do continente. Hoje, além 

dos cursos de Administração, a Fundação Getulio Vargas também oferece cursos nas 

áreas de Direito (RJ e SP), Economia (RJ e SP), Ciências Sociais (RJ), História (RJ) e 

Matemática Aplicada (RJ). 

Este investimento em educação traduziu-se na criação do curso de Licenciatura em 

História, no âmbito da FGV /CPDOC. Com essa iniciativa, a FGV espera poder 

continuar contribuindo para efetivar sua missão, que prevê a contribuição profissional e 

intelectual para o desenvolvimento do país. 

Neste sentido, o convênio com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, 

justifica-se pela necessidade da FGV/CPDOC aprofundar sua integração com a rede 

pública, qualificando seus estudantes para atuarem como profissionais da educação. 

Esperamos também que esse convênio dê ensejo para uma troca de experiências mais 

duradoura entre a FGV e os profissionais da rede pública, que já vem se dando de outras 

maneiras. 

I 
I 
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A Escola prevê convênios com instituições particulares e públicas para a realização do 

Estágio Supervisionado, e incentiva os alunos a vivenciarem o cotidiano escolar da rede 

básica de ensino do Rio de Janeiro, cidade na qual o curso da FGV /CPDOC. Ressalte-se 

que, além do Estágio, a FGV /CPDOC realiza atividades de extensão nas quais 

professores da rede pública podem desenvolver atividades de atualização e formação 

crítica. 

METAS A SEREM ATINGIDAS: 

A principal meta deste plano de trabalho é a qualificação dos estudantes da 

FGV /CPDOC para a futura atividade de docências nas redes privada e pública, com 

destaque para as necessidades locais e regionais do Rio de Janeiro. Entre as metas 

específicas, estão: 

- Realização de estágio supervisionado nas escolas de ensino médio do Rio de Janeiro 

ao longo de dois anos. 

- Aprimoramento acadêmico e profissional dos estudantes de Licenciatura da 

FGV/CPDOC nas diferentes modalidades de ensino presentes na rede pública do Rio de 

Janeiro 

- Integração entre a FGV e a rede de ensino pública do Rio de Janeiro, com efetiva troca 

de conhecimento entre os futuros licenciados e os profissionais da educação do estado 

do Rio de Janeiro. 

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Conforme legislação em vigor, a duração do Estágio obedece a legislação do Conselho 

Nacional de Educação através da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores da Educação 

Básica, em nível superior, tornando obrigatória uma carga horária de 400 horas 

(quatrocentas horas) em curso de Graduação de Licenciatura Plena. 
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O acompanhamento do estágio será feito pela coordenação do curso na IES, na figura 

do professor responsável pela disciplina Estágio Supervisionado, e pelo Núcleo de 

Apoio Pedagógico ao Ensino de Graduação (NAP), da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O NAP atuará como mediador entre os alunos estagiários e as instituições que os 

acolherão em suas atividades, auxiliando o aluno com a documentação específica e 

apoiando a coordenação nas tarefas pedagógicas. Caberá ao professor que estiver na 

coordenação do curso, avaliar o desempenho dos estagiários através dos relatórios de 

estágio, sendo responsável pela disciplina e pela sua avaliação final. 

As fases de execução de cada estágio são as seguintes: 

I- Celebração do Termo de Compromisso de Estágio 

li - Indicação do professor responsável pela coordenação das disciplinas de Estágio 

Supervisionado por parte da IES. 

Ill - Indicação de um Supervisor de Estágio por pat1e da Direção da Unidade Escolar 

onde será realizado o Estágio 

IV - Confecção do Plano de Atividades do Estágio, documento produzido pelo 

professor da IES responsável pelo Estágio em acordo com o Supervisor de Estágio da 

Unidade Escolar, e assinado também pelo aluno-estagiário. 

V - Desenvolvimento das atividades de estágio, que incluem observação da realidade 

escolar, planejamento de aulas, participação em reuniões pedagógicas, encontros 

periódicos com o professor responsável, atividades monitoradas de estudo relativas ao 

estágio supervisionado e produção de textos e relatórios de avaliação do estágio. 

VI - Realização de encontros periódicos de avaliação do estágio com o professor 

responsável pela disciplina na TES 

VTT -Produção de relatório final e de documento contendo a comprovação das horas de 

estágio para cada disciplina de Estágio Supervisionado, contendo assinatmas do 
J 

) 
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professor orientador e do Supervisor do Estágio, ou dos professores responsáveis pelas 

disciplinas na Unidade Escolar 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O presente convênio não prevê repasse de recursos financeiros, e não acarretará ônus a 

Secretaria de Estado de Educação e nem às Unidades Escolares. A Fundação Getulio 

Vargas (FGV) se responsabilizará pela contratação de seguro contra acidentes pessoais 

para todos os seus alunos estagiários, conforme artigo 9º, Inciso II da Lei 11.788, de 25 

de setembro de 2008. A seguradora é Itaú, e o número da apólice é 3282025. 

PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

O Estágio deverá iniciar imediatamente após a assinatura do Convênio ao qual este 

Plano de Trabalho está vinculado e terá duração prevista na Matriz Curricular dos 

cursos em questão. A carga horária semanal não poderá exceder as 30 horas, e deve-se 

guiar pelo Plano de Atividades do Estágio. 

PARCERJAS: ENTIDADES 

A FGV /CPDOC propõe que seus estagiários tenham a oporhmidade de fazer estágio em 

todas as Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino situadas no Município 

do Rio de Janeiro e em seus arredores. 

RECURSOS HUMANOS 

Na Unidade Escolar onde serão desenvolvidas as atividades, o estagiário deverá ter um 

Supervisor, pertencente ao quadro de pessoal da Unidade, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar 

e supervisionar todas as suas atividades práticas. } 
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A FGV/CPDOC indicará um professor responsável pelas disciplinas de Estágio 

Supervisionado, que irá acompanhar as atividades do estudante-estagiário, realizar 

reuniões periódicas de acompanhamento e planejamento, além de observar seu 

desempenho em sala de aula quando assim for necessário. As atividades do estágio e as 

responsabilidades do professor estão descritas no Manual do Estágio Supervisionado, 

apresentado ao estudante no início do período. 

O coordenador atual da FGV/CPDOC é o professor João Marcelo Maia, doutor em 

Sociologia pelo IUPERJ e professor em regime de tempo integral. A Escola conta 

atualmente com 33 profissionais que se dedicam à docência, dos quais 27 têm o título 

de Doutor e 23 trabalham em regime de tempo integral na Escola. 

RECURSOS MATERIAIS 

A FGV /CPDOC conta com a infra-estrutura fisica da mantenedora, a Fundação Getúlio 

Vargas. A JES dispõe de salas, auditórios, biblioteca, livraria, laboratórios de 

infonnática, salas de estudo, espaço de conveniência, restaurante e outros espaços 

mobiliados, com iluminação e ventilação adequados ao uso dos discentes. Todos os 

espaços estão aptos ao recebimento de alunos portadores de necessidades especiais, com 

móveis e acesso específicos ao atendimento desses alunos. As salas dos professores são 

dotadas de microcomputador com leitor de OVO, acesso à internet, ao acervo da 

biblioteca, aos periódicos da CAPES e à rede FGV. A sala de reuniões não possui 

equipamentos fixos, mas possui pontos de rede e estrutura para instalação de projetores 

multimídia ou outros equipamentos solicitados no momento da reserva de sala. As salas 

de aula são dotadas de isolamento acústico, iluminação, ar condicionado central, 

cadeiras dentro dos padrões ergonômicos, equipamentos audiovisuais e de informática 

(computador com leitor de OVO e acesso à internet e projetos de multimídia), 

atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o exercício dessa 

atividade. 

Celso Castro 

Diretor da FGV /CPDOC e responsável legal da IES. } 
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SUPERINTEUDt:NCIA DE COJ.IPRAS E U CITAÇOES 
COMISSÃO DE PREGAO 

AVl$0 

A CO:':!SSÃO OE PREGÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AD
f.U.'l!STAAÇÃO PEtliTEUCIARIA lOtro p;bka que tlol'.i rea~zar no 
Poctãl ó> StGA (0\WN.WT{IIaot.Jjg<rlt.) a [dação 21baôlo, s.cb a~ 
dê.dade dtl Pr['Qio a.'J6nieo, com as scgUntü c:a~aw=riW:..u. 

PREGAO ElETR0UtCO u~ 01612013 
PROCESSO Jt1-E-21192A.05&2012 
DATA.: 1ZU6120U HORÃRJO. 11.00 ta.u 

TIPO: ,.~ Preço g!ob.sl ,d'tote 
OBJETO: PREGAO ElEtRONlCO U' 01612013 Aqu'isJç.J:o d t m•df
camtntos, pu~ SUPfil •• ntcuskt.dts d• divenn Unkfades P1l· 
slonals e HospitaJ41rts da SEAP. 

O t!d.!.al se cnoctt"lll ~h'tl no erdcu:ço d({r6nioo v.w.v.rom
Jl{a5 rj.gQY.bt. ~- al'.tfM'fnrr~e. ser 11,dquiida wna \U rn. 
ptena rnedi.3rte a pcm'4.l..!l do 0 1 {c.a!A.a) cancla es!aO)fã'fca, bro1 
t:trno o c::aôrrbo da ~esa com CU PJ, até 02 (deis) Oa.s it.t>is an
lt'riorCS i ~~ d9 rea,...o.z~to do J,"fegio m Superin~ de Oxn
r•as e L.kil'~. na Pr..-,., Crisfaoo O:ori, sln'. Prédio o. Ptdro ll, 
Cer"tlo- R J, ~ SI&. 

Secret3ria de Estado do Sa1ílle 

CÓOROEUAÇAO DE LtCITAÇAO 

AVISO 

~A'b~~~T~g;~~ ~~ ~~~~~A_o;;gJ~o~~~~: 
n.f> ot.icto e c\ ~.ao de ma:eri.tl de ccnsuno hospital• (CÀIIUlA 
TRAOUEOSTÓ!o/.IA E OUTROS), que e~.-a rr.a-cado rat.J o cSa 
03106120t3, is 10:00h. Mtn ~va nova dJII. d e abtrtura ~1ta1a re · 
,. o 6-J 1110612013, ls 10h. • 
o OOt.JI encclttr&-M à dE~.ao dos ru ... ~ nos Mt:s: 
~'A"NCU"rr'fas.rjgcr' t" e '#o'A""" s.at.d.rjgo-,t .... Podef)ljo LMrblin »r re-

~:: ::"t~rr=:: ~~~~ ~~Jn:: w 128 • s• 2MM, ~ 612- 8::o. F6o de Janúo . RJ, d.l 2"' a 6' 
k-h. dn 101"1 h 19\. • 

AD~IISISTRAÇÁO \'1!'\CUL.\DA 

lllSHTUfO VITAl BRAltL SA 

EXft\ATOS DE TERMOS 

IHSTRUA.!lENlO: CONTRATO W 01&2013 PARTES: I~ISTITUTO V1· 
TAl BRAZIL S!A E rtS VIAGEnS E TURIS-.•O lTDA. OBJETO. Pres· 
laç~ de SI!'C'\Y.OS de ag.:-ndltT.en'.o de '~- PRAZO: 12 (do.r.o) 
rnese~. VAlOR: RS 4&>000.00 PROC rvB N' E..O...'\'OOS,IO»W&'201J_ 
DATA DA ASSINA TURA: 2(),"0512013 

U'STRUWEUfO; TE.R.I.!O DE REC0NHE0 1•1EifTO DE oMiJA. PAR· 
TES: 1SSnTUTO VITAL BRAZ"- SJA E EOITORA .JORJW.ISHCA Al· 
BERTO lTOA.. OBJETO: A ~~ d-:J déblos do IV8 or.m 8 
rtrlf"'esa. Je'.«m!e 6 UO'..t A~ n' 3SSfi. de 2al1212012.. VAlOR: RS 
J..3óll.OO. PROC. IVO H' E.OS.OOS."S212013. DATA DA A SSUU.TURA; 
02..'0Y2013. 

"IHSTRUWENTO" ACORDO DE CONrtoEUCWJOADE. PARfES: 
L'4STTTUTO V1TAl BRAZfl SIA E STRATEGO 810 • ESTRAT~GIAS 
TECNOLÓGICA EM Cla:NCIAS BJOM!:OICAS l.TDA. OBJETO. AsM
gu~r o sigto du lnf(lr'fN(.ÓGS q.a S!f~ a6.Yxias de di.scyssOu ou 

:;~~r:~ç:!oria~a~:::':!~~ 
de tecr.ck.7a rovatr.·a r~ ao "Oesffl;"'l'.~lo de ~~ 
f.'Mcos p.Ma ~ Pót·Tc.e - o;W»i"j\'0 d& Hiport('f'r'Ú CuEbroil f'·c;n! 
.,~.11>1- PRAlO: 05 (c-inco) ano,: PROCESSO lVB H• E· 
03'972J55!2012.. DATA DA ASSLHATURA: 10.0412013. 
'Otnt:OO ,..., 0.0. de 30.0ll2013 

"lNSlR.U.I.IENTO: ACORDO OE COOPERAÇÃO l~Ctr.CO-- CIEUTifl.· 
CA... PARTES: L'lSTITUTO VITAL BijAZn. SIA E .STRATEGO 810 • 
ESTRATi:GtAS TEO:Ol.OG»CAS EM etlt:CIAS 810VlrncAS UDA. 
OBJETO. EstabE-~ f«mas o ccnd'.t;6ls P'(hs qo.Jãs os pat1.i6pes 
r~.\o St.'tóS esi«(OS, rCQ.ISOt o ~l«iJs p.va a re~ao;.Jo3 

<onf...n'A de aj-,idad.,...,_, ~OQI61"1\U, e rct.it:o~ 6:: ~C1To"Ofo'iT~O 
cf!onl:i"too. t~ e r•odtô1o. bem corno de oo:paci'.aç~ da rt· 
CU$05 tuMnos pa(a o ~;ot/..,-cnto 00 Pro~<pos 1!~ ra-a 
UloO Pós-Tce - lX~'i';o dt H.pcwt.Mib Cuctul. PRAZO: 05(tif'oco) 
anos. PROCESSO rYB W E-Oa'9724~12 DATA DA ASSlHAfU· 
RA: 10.'1}-V2013. 
'()ml";do no D.O. d,o 30'0t12013 

EXfRATOS DE lfAUOS ADmVOS 

II~ STRU~EilTO: 2~ TEFU.'O DE AOtHVO AO CO.'HRATO 0E LOCA· 
ÇAO W 02&2011. FIR.'.'AOO EM 2a.\lV2011. PARJE.S: IUSTITUTO 
V11Al BRAZil SIA E AltA lÜClA ROCHA AGI.JlAR.. OBJETO. Al.(rar 
a diuttla qta-t.J do C«'bi&\o. VALOR YENSAL: R$ 6.574,06, f.JU ao 

re~e de·~~ PROCESSO rvB , . E-0&'9714S.l'2012. DATA DA 
ASSINATURA: 20.0512013. 

/ 
INSTRUUENTO: 3' TER.tJO ADITIVO AO CONTRATO N' OH\'2010. 

PARTES: IUSTITtiTO VITAl BRAZil SJA E S & M OOOUTOUGA Cl 
TEGRAOA lTOA- OBJETO: M'.Enr as ~ts ~~. s.e_.ta e no
N PAAZO: 12 (do.z.e) ri'Wii'SU. VAlOR. AS 6S•S1,67. PROC I'VB H" 
E.()3.196843N2009. D>\TA DA ASSINATURA: 25.'0512013. 

'INSTRUMENTO. 1" TERJ.!d ADITIVO AO C<>:'ITRATO t;• 01812012. 
PARtES: ~~SflfUTO VITAl BRA2Jl S1A e \'o'ORK SERVICE E 
CONSTRUÇOES UOA. OBJETO. AI.«W eliustAU ~. tttc«a· 

o q.~atta do (f:Wl:J'.T.o. PRAZO: N.6 07 (scl•) . moscs a rartJr 00 
1&'0112013. VALOR: R$ 218..122.20. s('OdO <iYi!Sda f1TI 03 (\'~) p.ac· 

ctlas. PROC. IVB N" E-0819 7128812012. OATA DA ASSINAtURA: 
1&0112013. 
'Omi'!Sdo ro 0.0 . de 04J02120q. 
'UISTRUMENTO. 1' TERI.-!0 AOfTfVO 1\0 COUTRATO W OJ1nD11. 
PARTES: INSTHUTO V1TA.l BRAZJl SIA E teR lNOÚSTRIA E CO
UtROO DE PROOUTOS OE PRODUTOS 6K>TE.RIOS LTOA-EP?. 

OBJETO A!'.l!tat u dâusdu Sct.Y e t'oOM, bHn 00tn0 sLflATir a 
p.arcet, 12" do b'.e 0 1-~crn 01 e as pa.reells 8". 9", 10". 11' e 12• do 

b'..e 01 tc:m D~ PR.OC. N'B N' E-0&191065312011. DATA DA ASSI· 

NATURA: 0&'0212011 
·~Ao no 0 .0. de 26;'02fl01J. 
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ANEXO 11 

... 

Tendo em ,($(;~ as c~nô•s contiias no Edtal do Concu-!0, e-m CS· 
pco..~ o sutü1n 14 .12. é obriga~ qoo todos os c~i.lm c.c::n
~ c~eç;;wn fT\U"lidd5 dos ~s doa.mcrios: 

a) doo.fnen:o ~~ cc:m kOO (dul..s c6r.Us).b) ~ ro'.o J1.4.c) CPF 
(duas cllplas) c PlS.-'PASEP; 
d) eartHa de ll1b2ito CQfJ1 «)rã d.a ~ da ~ e da CJJ!.:;.t'~C:at;to ,..... . 
e) COTlflfOViiin:.. de re~ (du~s c4oias): f) O'.IAo ek~.r • ('()IT1-

r•O'o'lto!• de \'Olaot",.Ao da úb:1a ~ g) c9ftl\c'.ado r•sKVisla w 
e.t. p.llitn~ (U"~O ~1'\ê~SQ.~{ro): h) certid.\o de r.a.soirnerlo OU OIU· 
me«o; i) Qf\ch do fXIRS.e'11o e ~.en!o d.J ~ 201212013: 
í) ~eira de v.KN;.ão um~ p1111 ~ 9; k) ~de 
Nsctneft!O de deper»en~e$. se hou'.-cr, d} C(WflfolOiat'Ü de esoola
ricbdct pectinen:c ao C'n"P'C90-

u. tnun. A lt~u POf' ·~ 

S<cretaria d e Estado d< Defesa Ch·il 

CORPO DE BOWBErROS N IUTAR 00 ESTADO 
00 RK> DE JANEIRO 

EXtRATO DE L'ISTRUYENTO COtllRATUAl 

INSTRULtEHTO: Tetmo 00 Contra:o n• 3812013. 
FUNDAMENTO: P11Xe550 na E-27lf4&10 1J21201?. 
PAR f E$: E\tado do Rio de .Janeito, •~•tb do C«po de lk:n'«l'os 
U::.~.M do Estado do Rodo) J41fj1Vro • CB.VERJ, e a tn''-"'esa ROCHA 
e FQ:o~SECA OlAG!K"lSTtCOS l.A60AAT0RlAJS LTDA. • 
OBJETO: Pre~~ d9 saviç.os 6e cdttl, reortimcn:o e ~ 
~do ma~~. re-Na(Jo do c,wnos dera~ d i· 
ntu o ó!OaN~~<Jogia e M'lribliç-Ao dos rest.bdos a ~:.c;s 
et~Gamfntlados pelo sts~ da uUOO do CBVERJ. 
VALOR! Tot.U'es.~&do de- HS 1.957.635.00 (~ mlhto, oo•.-«etl!os e 
dnq.ltfta e sct.o rr..J ~!os e b1nla e t.inco relh~ , 
PRAZO; 12 (doze) me$eS corlados de IU.J pt.bSe;tçM no Dario <Y.'i
rhl. 
DATA OE ASSINATURA: 21.o051'2013. 

AVISO 

'ERRATA tt.' 01 
PHOCESSO u~ E-11112&'01.1!2011 
PREGAO ElETRÓNlCO U, O~t3 
OBJETO: «n:ta~ de empreu pa.a rcft!.l(.lo de uni(o de N
g~zaç.)o e cnô~€fÕl 00 banco 6e: dsdos 6l fUNf:SSO!.l 
f:OVA DATA DE ABERTURA: 11r1l612013, As OS4\. 
(:OVA DATA ETAPA DE lANCES: 11.()6.'2013, b 101\. 

O Eó!al e a Erra!it ('OÇ(lO)am-n à d(sroOSY...., dos lr'te-1esw-10s no 
.sU. h.'!p:J!,o.-... woorrr..-ufjgo:rlbt, ~ aet re-~fado, di! fColllU in
~es.u. na Co«dwnat'~ d9 lio~s e Coo)'aloiiDGAf/SEOEC. si:o 
t Prit;a da Rep(bk.a. 45 · Cm~o - R J. 0. 2' a s• fel'a, das 13h .h 
t U., e 6' fH'a, das 09h às 11h. ln'Ofl"'"'.t(~' pelos Tels. (21)2ll3· 
3035 I 2333·3036 cu pdQ ~--mal Jift>g&Oelottloricof:cbmerJJ'j 9f7" bc 
' Rcput:IQ!do po1 lr<orre(-Ao no orig'na.l putV~ no 0.0. ~ 27 d'! 
,...~de 2013. 

PODER EXECUTIVO 

'"·'"' , .~l.».Jm 

T ;ri'>". 

L "H ~o~~· 

... 
_llUO _ftl 

SECRETARIA DE ESlAÓO DE SAUDE 
FUUOAÇAO SAUDE 00 ESTADO DO RJO DE JAIIEIRO 

DIRETORlA EXECUTIVA 

~DITAL 

0JSP0E SOBRE CQrNOCAÇÂO Dos CAUotOATOS APROVADOS 
tKJ CONCURSO Pú8ltCO PAAA PROVWEIITO DE CARGOS DE 
UfvEl Mi:Oto E SUPERIOR. SOB O REGI'.'E CElEllSTA PARA O 
OUA.Df\0 0E PESSOAL DA FUUOAÇÀO SAODE 00 ESTADO 00 
RIO DE JAtlEJRO. ' 

O OCRETOR-EXECUTIVO DA FU:IOAçA.o SAÜOE UN r«tb a 
c::c.n-.-oeaç.lo p«íll r•aiu(ão da rtoc.edtnef\:os adrrhslon.lis e (Cf\5')• 

qvl"fl~O a cot'bl~ç.i?. os canr.ida~ a~tCN'ados no COt'C\..nO Jl(l· 
bioo, na ~sr«i;;idado 6o ctrstelríd3. na rotma do Edbl n• 0 1, I='V
bk.acb no Oiirio 0'\dal do E<J!Ado do Rio 6e hnt-i'o n• 184. de 
29.'09!2011, homologado d9 aOOfOO COtT\ a ~...,no Oi6rio Ofidal 
do Estado do RIO do JM~elro, n• 056. 6il ?J de '1\&/(0 <M 2012 e 
ç4"ooejpdo nos termos d.a ~..k..v,Ao ro DiM•' OX:bt do E&!.ado do 
Rio de .J&n.Ho ri" ()5.S, de 22 de março de 2013. 

AIIEXO I 

Rebçlo t"ra ap~ dos cardP1.a!o.s, pt)ft.u'ô> u 6Xu'r.enl..t· 
~ões neoeu~s ~ irldo dos (ll'occ:ómen:OS \iundo as cOI"hht.t-
çõe>. 

~ hl.agcm ,.~,. N ~e onSem.: oürnHo de i'\sqY.Io. 
n«nQ do cal'ckb». dassl'~ do CXII'C.\I'SO un sw E.sccdlkUdo. 
<W.a da COI'1V()(;aÇ~ e hota rtft\is.!a f..Ya IJ(AeSM!aÇJD: 

local 6e: tpt'Utnt.a<::lo: Os c:anddaD-. da·ouio se artuentu Rf M<N 
da FU'rlaçlo S.W.. loc:alizao1• N Praça Pio X.. n• 55 • 1Q- erdat. 
cem-o • Wo do Jardo - R J • ... . 
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EXTRATO DE INSTRUWEHTO CONTRATUAl 

INSTAUUEtnO: Cc:MV•~ SEEOUC fP 42/2013. DATA OA ASSiilA· 

~~..t:~:~"!T~~~~ ~~= t.=r,~r~Otc: 
lfUBUK>ORA DE All'•'ENTOS E 8EBJOAS t TOA-VE. VAlOR: R$ 
$200.00. OBJETO: Forn.eci'r-«00 6e io;u.l rni"'etal sem gjs M"l~~ 
58da un g.;Uts de ~~ de 20 (\Yl:B) JO-os, em rt'9"'- de =:e ~~~=-l!~~c!:or~!!'~S: 
teiTT'IO do R~('(tocia (Ane:lo 1). t-tm oomo na Proposta Oet..t.e {A.no· 
,.o 11) P'IICS ~?Jnles e imE'f.\<U'ãnis de.s.~e Ccnnto. PRAZO: 12 
(dote) rr.esM a p.attr da. d•~ ~ poblcação deste e'"'~ no DOe:fU. 
FUND.AJ.!EtnO: ld f ocSefill ff 8.666'93, lej Estadual n• 287fl9, De· 
u e\os n~s 3. 149-'80 c 42.30112010. PROGRA.VA OE TRAOAI..HO: 
18010 1212200022016. CÓO)GO OE DESPESAS: 3390 30. FOHlE 
OE RECURSOS: 00. H!PEIMO ~r 201l.'lE03t15. PRotESSO N' E· 
O,li0011J9Yl013 

I 
U. U~UI 

OEPARTA-.!EtnO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCAHVAS 

COlhSSAO OE PREGÃO ElETRÔNICO 

AVISO 

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETROUICO 00 OEGASE toma pô
t«a que far' re.s~t~r no Portal 00 SI-GA ,...,.,., .. ..,CM".ç.rQISrjgQ"Itr). a 
~o ro rr.oda~ PHEGAO ElETRÓN:CO. abii•o me~; 

PROCESSO N' E.OVJ L562/l012 - P.E W 02Y2012 
OBJETO AQU!Jç.\o da ma!trl.ll t'Sp01'1r.'O pata as ~ do O. 
gJSe. 
PRAZO PARA, CREOEt.'ClAl.IENTO: A'A 13 hot.as do ~ 
10."06.'2013 

.. ... 

\ 


