
 

Em 2021, foram firmados 30 Contratos, conforme tabela a seguir; 

 

Contrato  Valor Empresa Objeto 

 
 

  

Contrato  
01/2021 

 
13.000,00 Target 

Contratação de serviço de assinatura para fornecimento e 
gerenciamento da coleção completa da ABNT (NBR), totalmente 
via web, também acessível por dispositivos móveis como celulares 
e tablets através da plataforma Target GEDWeb 

Contrato 
02/2021 

 
Positivo Notebooks 

Contrato 
03/2021 

 
Positivo Microcomputador 

Contrato 
04/2021 

 
 

26.200,00 SERPRO 

Emissão de certificado digital de pessoa física para os servidores 
públicos federais do Sistema CEFET-RJ, com o uso de Autoridade 
de Registro - AR específica vinculada ao Ministério da Economia, 
por meio de integração ao Sistema de Gestão de Pessoas do 
Governo Federal - SIGEPE com o Módulo Eletrônico de AR do 
SERPRO, que atende às normas e especificações da ICP-Brasil. 

Contrato 
05/2021 

 
 

239.592,00 AVMB 

serviço técnico Operacional e Gerencial para os Módulos 
Acadêmicos, Recursos Humanos e Asten Processos pertencentes 
ao ERP Sistema de Informações para o Ensino - SIE implantado o 
qual se dará através de suporte técnico, manutenção do sistema, 
adequação a legislação federal e disponibilização de novas 
versões no intuito de melhorar o produto e processos internos 
que envolvam a utilização do Sistema 

Contrato 
06/2021 

 
42.702,81 

Negocios Publicos 

serviços de assinatura anual para acesso ao 
Banco de Preços, ferramenta via internet de 

pesquisa e comparação de preços praticados na 
Administração Pública 

Contrato 
07/2021 

 
 
 

455.712,96 Terra Branca 

serviços contínuos com dedicação exclusiva de 
mão de obra para manutenção predial 

preventiva e corretiva, com fornecimento de epi 
s, uniformes, ferramentas,materiais de 

consumo/insumos, peça, nas instalações 
prediais utilizadas pelo campus Petrópolis do 

CEFET/RJ 

Contrato 
08/2021 

 
 
 
 
 

8.600,00 
CONTRATOSGOV 
SISTEMAS LTDA 

empresa especializada para a disponibilização 
de acesso à ferramenta denominada 

CONTRATOSGOV, que possibilita o controle 
objetivo e sistematizado dos contratos 

administrativos celebrados por esta 
Administração, integrando todos os atores 

envolvidos, registrando os atos praticados e 
anexando os respectivos documentos 
comprobatórios, visando atender às 

necessidades de gerenciamento da Divisão de 
Contratos do Campus Maracanã do CEFET/RJ. 

Contrato 
09/2021 

 
 

660.099,60 
Firminiano 

prestação de serviço continuado com mão de 
obra 

dedicada de vigilância na Unidade Nova Iguaçu 
do CEFET-RJ 



Contrato 
10/2021 

 
2.498,75 Senhor dos Cupins 

serviço de dedetização (desinsetização) e 
desratização, visando atender às necessidades 

do Campus Nova Friburgo do CEFET/RJ 

Contrato 
11/2021 

 
733.299,84 W A Siqueira 

serviço continuado com mão de obra dedicada 
de Manutenção Predial na Unidade Maracanã 

do CEFET-RJ, 

Contrato 
12/2021 

 
   18.000,00 

Smart Clean 

serviço de manutenção preventiva e 
corretiva de aparelhos de ar condicionado, 

visando atender às necessidades do Campus 
Petrópolis do CEFET/RJ 

Contrato 
13/2021  

 
 
 

131.585,00 Red hat 

contratação de subscrições de licenças de uso 
de softwares para ambiente corporativo e 

datacenter, visando atender às necessidades do 
departamento de informática (DTINF) do 

Campus Maracanã e da seção de informática 
(SINFO) do Campus Nova Iguaçu, ambos do 

CEFET/RJ. 

Contrato 
14/2021 

 
 

538.999,80 Hawk 

serviço continuado de Vigilância para atender as 
necessidades do CEFET/RJ Campus Nova 

Friburgo, com fornecimento de mão-de-obra, 
materiais de consumo, ferramentas, utensílios e 
equipamentos necessários à eficácia do serviço 

Contrato 
15/2021 

 
396.000,00 Pearson Biblioteca virtual 

Contrato 
16/2021 

 
 

131.997,60 
Palazo 

Serviço continuado de manutenção predial para 
atender as necessidades do CEFET/RJ Campus 
Nova Friburgo, com fornecimento de mão-de-

obra, materiais de consumo, ferramentas, 
utensílios e equipamentos necessários à eficácia 

do serviço 

Contrato 
17/2021 

 
443.265,27 

NANO BITS 
SERVICOS 

ESPECIALIZADOS 

Contratação de serviço de reforma dos telhados 
do bloco B e almoxarifado (bloco C) do Campus 

Nova Iguaçu do CEFET/RJ 

Contrato 
18/2021 

 
 

1.120,00 
AUTOEXTIN 

Contratação do serviço de manutenção e 
recarga de extintores de 2º nível, visando 

atender às necessidades do campus Maria da 
Graça 

Contrato 
19/2021 

 
19.639,94 

AMPLOS 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço continuado com mão de 
obra dedicada de Limpeza interna no Campus 

Nova Friburgo do CEFET-RJ 

Contrato 
20/2021 

 
302,00 

 
SERPRO 

Contrato de adesão de prestação de serviços 
especializados de tecnologia de informação - 

certificação digital do CNPJ 

Contrato 
21/2021 

 
299.750,64 

EURO SERVICE 
EIRELI  

prestação de serviço continuado com mão de 
obra dedicada de Limpeza externa no Campus 

Nova Friburgo do CEFET-RJ 

Contrato 
22/2021 

 
74.604,00 Tekis 

Implantação, suporte e manutenção dos 
sistemas da plataforma stela experta 



 

 

Contrato 
23/2021 

 
 
 

64.776,00 Rodocon 

Serviços  continuados  de  coleta,  transporte  e  
destinação  final  de  resíduos extraordinários 

(lixo) em container de 1,20m³, com 
fornecimento em regime de comodato  de  

container,  visando  atender  às  necessidades  
do  Campus Maracanã/Campus  3  e  do  
Campus  Maria  da  Graça do CEFET/RJ 

 

Contrato 
24/2021 

 
 

182.338,30 
Chacon 

serviços especializados na área de engenharia 
e/ou arquitetura para a elaboração de Projetos 
de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico de 
todos os Campi do CEFET/RJ e aprovação junto 

ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio de  
Janeiro (CBMERJ) 

 

Contrato 
25/2021 

459.048,96 
magna Vigilancia Valença 

 

Contrato 
26/2021 

 
3.480,00 tino 

serviços de solução de tecnologia da 
informação e comunicação  

Contrato 
27/2021 

 
92.000,00 Tecvix 

reformar a quadra  
poliesportiva do Campus Angra dos Reis do 

CEFET/RJ 
 

Contrato 
28/2021 

 
124.801,08 Opencad/matlab 

Contratação de Licenças do software Matlab –
Toolboxes & Blockset  

Contrato 
29/2021 

 
 

153.170,04 EurO SERVICE 
EIRELI  

execução de serviços de limpeza interna, 
visando à obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene, com a disponibilidade de 

mão de obra, materiais, utensílios e 
equipamentos, para atender às necessidades do 

Campus Valença do CEFET/RJ, 

 

Contrato 
30/2021 

 
 
 

44.495,00 Bom humor 

Aquisição de totem dispenser de álcool gel 
automático com termômetro  

digital - personalizado, visando atender às 
necessidades dos campi Maracanã,  

Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova 
Friburgo, Itaguaí, Valença e  
Angra dos Reis do CEFET/RJ 

 

Contrato 
31/2021 

 
4.325,00 Syc 

serviço de manutenção de segundo nível, com 
recarga, em extintores de incêndio  

Contrato 
32/2021 

 
533.496,04 

PASSOS SOLUCOES 
EM ENGENHARIA 

LTDA 

Serviço de reforma para conclusão da obra do 
novo prédio de salas de aula do Campus Nova 

Iguaçu do CEFET/RJ 
 

 

Os contratos 02/2021 e 03/2021, foram cancelados. 

O Contrato 15/2021, 19/2021, 24/2021 e 25/2021 encontram-se em fase de assinatura. Os 

referidos contratos estão em posse das empresas para assinatura.  

 



Contratos de Obras  

Contrato 17/2021 – Valor Total do Contrato R$ 443.265,2714 (quatrocentos e quarenta e três 

mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos 

Contrato 27/2021 - R$ 92.000,0000 (Noventa e dois mil) 

Contrato 32/2021 - R$ 533.496,04 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e 

seis reais e quatro centavos) 


