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Objeto: Desenvolvimento de ações que evitem a reocupação das áreas remanescentes do
Reassentamento através de peq. intervenções de eng. para inclusão de áreas de convivência, praças,
brinquedos e parques naturalizados com referência a Urban95 que é uma iniciativa internacional da
Fundação Bernard van Leer , nas comunidades de S. José e Igrejinha do Caramujo.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Moradores das redondezas das áreas de intervenção;  Moradores das comunidades 
São José e Igrej inha do Caramujo,  total  de 1.780 famíl ias.  

INTERVENÇÕES URBANAS COM FOCO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO  
  

Comunidades São José e
 Igrej inha do Caramujo,  Fonseca,  Niterói .  

 
 

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 3.500.000,00

8 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

10 - Indústria, Inovação e infraestrutura; 11 -
Cidades e Comunidades Sustentáveis; 15 - Vida
terrestre

Niterói Organizada e Segura; Niterói Vibrante e 
Atraente; Niterói Eficiente e Comprometida 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Municipal :  0960 -  Operacional ização de 
Financiamento 
União:  22BO -  Ações de Proteção e Defesa Civi l

-Contratação de empresa para implantação de projetos de Pr imeira Infância nas
comunidades de São José e Igrej inha do Caramujo,  ut i l izando como referências
as iniciat ivas da Rede Urban95.   

R$ 1.000.000,00

Promover o desenvolvimento integral  nos pr imeiros anos de vida,  através da
est imulação;   
Transformar espaços remanescentes de reassentamento de famíl ia e demolição de
imóvel  em r isco em lugares seguros,  evitando também a reocupação da área;   
Garant ir  melhor interação entre as cr ianças e o espaço urbano,  gerando senso de
pertencimento;
Oferecer uma infância com brincadeiras ao ar  l ivre ,  interação com espaços públ icos
de qual idade e mais verdes.  
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Objeto: Aumentar a Capacidade operacional para a realização de cirurgias de média complexidade no
Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino a ser realizada através de mutirão de atendimento.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

-  Reduzir  o tempo de espera em f i las para cirurgias elet ivas de média complexidade;  
-  Real izar  anál ise situacional  das f i las por cada especial idade;
-  Ampliar  a capacidade de atendimento cirúrgico aos usuários necessitados desse
serviço;
-  Qual i f icar  a resposta às demandas de saúde do usuário do Sistema de Saúde;  
-  Reduzir  complicações com maior  agi l idade à prestação de serviços cirúrgicos.

Pacientes regulados que estão na f i la  de espera para atendimento cirúrgico

MUTIRÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL OCEÂNICO

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

Hospital  Municipal  Oceânico Gi lson Cantar ino
Bairro:  Pirat ininga

 
 

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 2.000.000,00

6 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

Niterói Saudável 

3 - Saúde e Bem-Estar

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2E90 – Incremento temporár io ao custeio dos 
serviços de assistência e ambulator ial  para 

cumprimento de metas 
 

Aquisição de mater ial  de consumo
Pagamento de serviços 

R$ 2.000.000,00
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Objeto: Estruturação do Centro de Reabilitação que será implantado na Policlínica Regional Carlos
Antônio da Silva.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Atuar na melhoria da mobi l idade da população que necessita de serviços de 
f is ioterapia e reabi l i tação;  
Promover a saúde com apoio às prát icas corporais ;   
Reduzir  complicações em pacientes de quadros cl ínicos que necessitam de 
serviço de habi l i tação;  
Reabi l i tar  o indivíduo para a execução de suas at iv idades diár ias.  

Pacientes regulados que necessitam de serviços de f is ioterapia e reabi l i tação.   

CENTRO REABILITAÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL CARLOS 
ANTÔNIO DA SILVA 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

 Pol ic l ín ica Regional  Antônio da Si lva
Bairro:  São Lourenço

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 8 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

Niterói Saudável 

3 - Saúde e Bem-Estar

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 8535 – Estruturação de Unidade de atenção 
especial izada em saúde

Aquisição de equipamentos e mobi l iár ios para estruturação do serviço de 
reabi l i tação.  
 

R$ 950.000,00

R$ 950.000,00
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Objeto: Qualificação do desenvolvimento Gerencial, Formativo e Educativo do Programa Escola da
Família 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Gestantes residentes ou em situação de rua no município de Niterói ,  em 
acompanhamento no Pré-Natal  da rede públ ica municipal  de saúde.  

PROGRAMA DA ESCOLA FAMÍLIA: PROMOVENDO PRÁTICAS 
PARENTAIS COM AFETO, SEM VIOLÊNCIA  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

 Unidades de Saúde da Atenção Primária em
Saúde do Município de Niterói

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 2.000.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

5 - Igualdade de gênero; 3 - Saúde e bem-estar

Niterói Organizada e Segura; Niterói Saudável

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2E89 -  incremento PAB;
8581 -Estruturação da Rede de Serviços de 
Atenção Primária à Saúde

Custeio das despesas com a Parcer ia Celebrada entre a Fundação Municipal  de
Saúde de Niterói  e  Fundação de Empreendimentos Cient íf icos e Tecnológicos
FINATEC por meio de Termo de Colaboração nº 01/2021.

 R$ 1.300.000,00

Capacitar  Prof issionais da Rede de Atenção à Saúde para implementar  o Programa
Escola da Famíl ia ;  
 Desenvolver  at iv idades de monitoramento e aval iação;  
Desenvolver  ações educativas junto às mulheres gestantes,  pais e cuidadores
através do Ciclo de Prát icas Educativas Formação Parental ;  
Desenvolver  ações de divulgação,  comunicação,  sensibi l ização;  Adquir i r
infraestrutura e suporte logíst ico para o desenvolvimento gerencial  do Programa,
das at iv idades formativas e educativas.
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Objeto: Festival multicultural, que acontecerá no Solar do Jambeiro, em Niterói, com o objetivo de
celebrar a história deste patrimônio na cidade, bem como a difusão de experiências culturais, de
linguagens artísticas diversas, para promover a valorização da memória e da cultura local. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Moradores de Niterói ,  com expectat iva total  de alcance das ações do projeto de 5000 
pessoas,  considerando os visi tantes presenciais e v ir tuais.  

PROGRAMA PARA O ANIVERSÁRIO DO SOLAR DO JAMBEIRO

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

Rua Pres.  Domiciano,  195 -  Ingá,  Niterói  -  RJ,  
24210-271 -  Solar  do Jambeiro.

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 600.000,00

16 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

3 - Saúde e bem-estar

Niterói Vibrante e Atraente

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20ZF -  Promoção e fomento à Cultura Brasi le ira.

Exposição fotográf ica,  contando a histór ia do local  (com homenagem ao art ista
plást ico Cláudio Valér io Teixeira) ;  
Sarau,  apresentações musicais ;   
Relançamento de l ivros do selo Niterói  L ivros em formato digital ,  com
temáticas pert inentes à histór ia da cidade.  

 R$ 600.000,00

Fomentar e valor izar  a cultura ,  bem como democrat izar  o acesso da histór ia do 
município de Niterói  e  do Solar  do Jambeiro;   
Auxi l iar  na geração de empregos temporár ios para art istas locais ,  por  meio das 
at iv idades a serem real izadas no projeto;  
Incentivar  à le i tura para a população local  e fortalecimento das produções do Selo 
Niterói  L ivros.
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Objeto: Reforma geral de todos os sistemas elétricos do teatro, incluindo o prédio principal, o prédio de
Camarins, a Cafeteria e a Sala Carlos Couto. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População local  e do entorno,  que tenham interesse em usufruir  das instalações do 
Teatro Municipal  João Caetano.  

REFORMA DAS INSTALÇÕES ELÉTRICAS DO TEATRO MUNICIPAL
JOÃO CAETANO

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

Teatro Municipal  João Caetano -  Rua Quinze de 
Novembro,  35 -  Centro,  Niterói  -  RJ,  24020-125

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 1.500.000,00

19 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

3 - Saúde e bem-estar;  8 - Trabalho decente e
crescimento econômico 

Niterói Vibrante e Atraente

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14U2 -  Implantação,  instalação e modernização 
de espaços e equipamentos culturais.

Reforma geral  em suas instalações elétr icas,  incluindo todos os quadros,  dutos 
e todo o sistema elétr ico,  tanto do prédio pr incipal ,  como do prédio de 
Camarins,  Cafeter ia e Sala Carlos Couto;  Troca da maior ia das lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas de LED. 

 R$ 1.500.000,00

Melhorar  as condições técnicas do Teatro Municipal  João Caetano e de suas
instalações para real ização de espetáculos sem perdas de qual idade art íst icas e de
segurança;  
Tornar os espaços do Teatro Municipal  João Caetano aptos para recebimento de
diversas at iv idades;   
Reafirmar a valor ização patr imonial  do local ,  a  f im de evitar  eventuais problemas de
conservação .
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Objeto: Promoção da conservação das áreas de restinga do município de Niterói através do
envolvimento de diferentes atores da comunidade local.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População em geral  incluindo moradores,  estudantes de escolas e universidades,  
associações de moradores,  pesquisadores além de visi tantes da cidade

 NOSSA RESTINGA

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

Áreas de rest inga do município de Niterói
PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 348.600,00

18 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 -  Cidades e Comunidades Sustentáveis; 13 -
Ação contra a mudança global do clima; 15 - Vida
Terrestre

Niterói Vibrante e Atraente

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20N1  -  Fomento à projetos de Desenvolvimento 
Sustentável  e conservação do Meio Ambiente

Mobil ização,  seleção e treinamento de voluntár ios;  
Estabelecimento de parcer ias inst i tucionais  ;
Aquisição de mater ial  e  mão de obra/assistência técnica para construção de
cercas;    
Plant io de mudas e manutenção das espécies existentes;  
Campanha de comunicação para divulgação do projeto.

R$ 150.000,00

Promover o estreitamento da relação entre os habitantes do município com a 
rest inga,  sua f lora ,  sua fauna e diversidade em geral ,  apoiando na manutenção da 
paisagem natural ;    
Fornecer subsídios para programas de educação e sensibi l ização ambiental  nas 
escolas do entorno da rest inga;  
Real izar  manutenção das espécies vegetais que compõem a rest inga,  garant indo que 
estejam sempre saudáveis e funcionais ;    
Contr ibuir  para a preservação da dinâmica de praias,  evitando a erosão.
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50 residências de Niterói  a serem selecionadas.

Objeto: Promover a compostagem doméstica de resíduos orgânicos gerados em 50 residências, como
ação transformadora de educação ambiental, e como medida de redução dos resíduos orgânicos
enviados aos aterros sanitários. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População residente em geral  e produtores agroecológicos do município.

NITERÓI A COMPOSTAR

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 100.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 12 -
Consumo e Produção Responsáveis, 13 - Ação
contra a mudança global do clima, 15 - Vida terrestre

Niterói Vibrante e Atraente

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Código:  20N1 -  Fomento à projetos de 
Desenvolvimento Sustentável  e conservação do 
Meio Ambiente 

Mobil izar  e divulgar o projeto e Implementar o projeto em 50 residências com
doação das composteiras;  
Real izar  um Treinamento das famíl ias e part ic ipantes,  para uso da composteira ;   
Monitorar  o processo de compostagem junto às famíl ias e produtores rurais ;    
Gerar  indicadores para aval iação e ampliação do projeto;  
Fomentar à consciência e educação ambiental  na população;   
Reduzir  matér ia orgânica enviada ao aterro;   Reduzir  custo da gestão municipal .

R$ 50.000,00

 Implantação do projeto em 50 residências com doação das composteiras;  
 Treinamento das famíl ias e part ic ipantes,  para uso da composteira ;  
 Mobi l ização e divulgação do projeto;  
 Monitoramento do processo de compostagem junto às famíl ias e produtores rurais ;  
 Geração de indicadores para aval iação e ampliação do projeto;
 Fomento à consciência e ed ambiental  na população;  
 Redução de matér ia orgânica enviada ao aterro;  
 Redução de custos para a gestão municipal .
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Áreas verdes públ icas do município.   
 
 

Objeto:   Viabilizar o desenvolvimento do Projeto Niterói Mais Verde através de parcerias com a 
comunidade de um modo geral, auxiliando na criação de uma consciência ecológica, a partir da 
responsabilidade com a manutenção do espaço público. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Munícipes,  agentes da comunidade,  ent idades civ is e empresas

NITERÓI MAIS VERDE 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 70.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima, 15 - Vida
terrestre

 Niterói Vibrante e Atraente 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20N1  -  Fomento à projetos de Desenvolvimento 
Sustentável  e conservação do Meio Ambiente 

 Parcer ia entre agentes da comunidade e a gestão municipal  para auxi l io na
manutenção de áreas verdes do município;   
E laboração de f luxo de processo para a documentação,  aval iação e l iberação da
local idade apontada pelo requerente;   
Aquisição de mater ial  publ ic i tár io com alocação de “QR CODE”.  

R$ 35.000,00

Incentivar  a part ic ipação da sociedade civ i l  organizada e das pessoas jur ídicas na
urbanização,  nos cuidados e na manutenção dos canteiros golas,  jardins,  rotatór ias
e áreas verdes do município e outras áreas em conjunto com o Poder Públ ico
Municipal   ;
Conscient izar  sobre a preservação e a conservação do meio ambiente natural  do
município;   
Potencial izar  a conservação do mobi l iár io e dos demais equipamentos existentes
nas áreas do projeto.
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Objeto: Operacionalização da estação meteorológica do Parque das Águas, Itaipu e Charitas, visando
aumentar e melhorar o monitoramento do tempo no município de Niterói, garantindo melhor prevenção,
tomada de decisão mais rápida e maior assertividade das informações repassadas à população. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

Parque das Águas,  Centro;  
E.M. Portugal  Neves,  I taipu;
Corpo de Bombeiros,  Chari tas.

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 600.000,00

6 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima

Niterói Organizada e Segura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6221- Manutenção do Centro de Monitoramento 
e Operações

Adaptação das estações para o sistema interno de monitoramento,  cal ibração
dos instrumentos já existentes,  manutenção e troca de instrumentos caso
necessário;   
Anál ise dos dados obtidos pelas estações para estat íst icas e envio de
instruções aos órgãos competentes e à população em geral .

R$ 576.000,00

Aumentar a rede de monitoramento meteorológico;   
Obter  maior  detalhamento de informações sobre a si tuação atual  na cidade;  
Melhorar  a tomada de decisões pelos órgãos competentes com mais rapidez e
ef iciência;   
Aumentar  o banco de dados para mais estudos cl imáticos poster iores;
informações com mais precisão para a população.
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Icaraí ;  Fonseca;  São Francisco;  I taipu;  Engenhoca 
e Pirat ininga.

Objeto:   Compra, instalação, operação e manutenção de seis estações fluviométricas para auxiliar
órgãos competentes, no monitoramento dos níveis de rios e lagoas.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

MONITORAMENTO DE RIOS E LAGOS

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 1.000.000,00

10 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima

Niterói Organizada e Segura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5037- Aquisição de mater iais e equipamentos 
para atuação e emergência e desastres

Comprar instrumentos e estações;   
Instalar  os equipamentos;  operar ;   
Monitorar ;  anal isar  dados e enviar  para órgãos competentes com objet ivo de
prevenir  e  minimizar possíveis r iscos e desastres.

R$ 974.340,00

Monitorar  nível  dos r ios e lagoas em tempo real ;   
Tornar a tomada de decisão mais ef ic iente ,  em caso de transbordo;
Obter  maior  controle do trafego para evitar  pontos de alagamentos e diminuição de
engarrafamento;
Permit i r  avisos para a população de forma mais imediata para melhor prevenção.   
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Zona norte ,  Praias da Baía e Região Oceânica,  com
locais de instalação definidos através de estudo

prévio.

Objeto:   Compra, operação e manutenção de três estações de qualidade do ar, promovendo maior
integração com órgãos de saúde e meio ambiente, através do monitoramento da qualidade do ar, no
município de Niterói. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 7.000.000,00

6 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima

Niterói Organizada e Segura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6225 – Manutenção do projeto de 
Monitoramento e qual idade do ar

Estudo de locais propícios para instalação;   
Instalação das estações nestes locais ;   
Cal ibração de instrumentos para operação;  
Anál ise dos dados obtidos pelas estações para estat íst icas e envio de
instruções aos órgãos competentes e à população em geral .

R$ 6.872.760,00

Monitorar  a qual idade do ar  na cidade em tempo real ;  
Melhorar  a tomada de decisões da prefeitura a part i r  dos resultados obt idos;   
Obter  maior  controle do tráfego no município com base nos estudos elaborados a 
part i r  da base de dados gerados pelas estações;   
Melhorar  a qual idade de vida da população.  
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Prédios dos setores da Cultura,  Educação e Saúde 
a serem definidos.

Objeto: Implementar o Monitoramento Inteligente de Incêndio e Desastres em equipamentos municipais 
públicos dos setores da Cultura, Educação e Saúde do município de Niterói. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

MONITORAMENTO INTELIGENTE DE INCIDENTES DA DEFESSA CIVIL

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 2.000.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

Niterói Organizada e Segura

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5041 – Implantação de Sistema de Prevenção e 
combate à incêndios em edif icações públ icas

Definição das edif icações pr ior i tár ias para o recebimento dos equipamentos;   
Instalação dos equipamentos;   
Treinamento dos prof issionais das edif icações;   
Confecção dos Protocolos Preventivo e de Emergência.

R$ 1.000.000,00

Adquir i r  e  instalar  nos prédios do município ,  pr ior izando os da cultura ,  educação e 
saúde,  a f im de detectar  e monitorar  possíveis r iscos de incêndio com emissão de 
dados/alertas em tempo real  para o Centro de Monitoramento e Operações da 
Defesa Civi l .
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Rua Coronel  Gomes Machado n°258,  Centro,  
Niterói  -  RJ,

Objeto:  Equipar a Secretaria Municipal de Defesa Civil - SMDCG e Geotecnia com equipamentos de 
proteção individual e 1 (uma) viatura. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói  e agentes da Defesa Civi l

DEFESA CIVIL MOBILIZADA 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 600.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima 

Niterói Organizada e Segura

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5037 –Aquisição de Matér ias e Equipamentos
Aquisição de equipamentos de proteção individual  e de viatura,  para melhoria e 
ot imização do trabalho real izado na Secretar ia.  

R$ 500.000,00

Equipar a SMDCG através da aquisição de equipamentos de proteção individual  e 
v iatura;   
Aumentar  a segurança dos agentes;   
Aval iar  e reduzir  r iscos de desastres;   
Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;   
Prevenir  ou minimizar danos.
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Rua Coronel  Gomes Machado n°258,  Centro,  
Niterói  -  RJ,

Objeto:  Equipar a Secretaria Municipal de Defesa Civil - SMDCG e Geotecnia com aparatos
tecnológicos.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói ,  outros municípios e estados que fazem parte do Sistema 
Nacional  de Defesa Civi l

DEFESA CIVIL EQUIPADA 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 300.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima

Niterói Organizada e Segura

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5037 –Aquisição de Matér ias e Equipamentos
Aquisição de recursos tecnológicos (computadores,  t renas eletrônicas,  GPS,
drone,  etc) .

R$ 262.000,00

Equipar e renovar a SMDCG através de recursos tecnológico;  
Planejar  e promover ações de prevenção de desastres naturais e tecnológicos de
maior prevalência ;
Real izar  estudos;  aval iar  e reduzir  r iscos de desastres;  
Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;  
Prevenir  ou minimizar danos.
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Rua Coronel  Gomes Machado n°258,  Centro,  
Niterói  -  RJ,

Objeto:  Adequar a sede da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia à ABNT NBR 9050, garantindo
acesso à toda a população. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

ACESSIBILIDADE

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 200.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

16 - Paz, justiça e instituições eficazes

Niterói Organizada e Segura

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4191 – Administração da unidade Real ização da reforma da secretar ia para a adequação dos ambientes.

R$ 170.000,00

Promover a acessibi l idade e a adequação de ambientes internos e externos da 
secretar ia à pessoas com mobi l idade reduzida;   
Reformar o mobi l iár io.
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Regiões do São Lourenço,  Boa Vista ,  Juca Branco,  
Serrão e Nossa Senhora de Lourdes

Objeto:  Construção de um cinturão de proteção, a partir da implantação de uma usina de geração de 
energia solar; intervenção de drenagem e replantio; captação da água de chuva para ser utilizada no 
replantio e no combate aos focos de incêndio; capacitação de moradores das comunidades na área 
energia solar.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ENCOSTA VERDE 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 16.000.000,00

24 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

03 - Saúde e bem-estar, 06 - Água limpa e
saneamento, 07 - Energia limpa e acessível

Niterói Organizada e Segura;  Niterói Vibrante e 
Atraente 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5053 – Implantação do Projeto Encosta Verde

Real ização de Sondagens,  ensaios e projeto estrutural ;   
Construção do parque solar ;  
Real ização de drenagem; 
Real ização do ref lorestamento;  
Capacitação de moradores das comunidades na área energia solar .

R$ 10.000.000,00

Reduzir  os r iscos de desl izamentos de encosta,  incêndios na vegetação e 
crescimento desordenado nas regiões do São Lourenço,  Boa Vista ,  Juca Branco,  
Serrão e Nossa Senhora de Lourdes;   
Gerar  energia solar  e os consequentes ganhos relacionados à economicidade e 
ut i l ização de energia l impa e sustentável .
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Município de Niterói/RJ.   
 
 

Objeto:    Aquisição de drone de mapeamento, ipads e desktops de alto desempenho para otimizar o 
monitoramento da superfície nos limites do município de Niterói/RJ com auxílio das técnicas de 
sensoriamento remoto e geoprocessamento.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALTERAÇÃO EM ÁREA DE RISCO E 
PROTEÇÃO AMBIENTAL - DETEC 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 150.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima

 Niterói Organizada e Segura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3046 -  Mapeamento e monitoramento da área 
de r isco 

Monitoramento contínuo da superf íc ie do município para ident if icar  áreas em que 
forem detectadas alterações;   
Incursões de campo;   
Elaboração de cartas temáticas;   
E laboração de relatór ios técnicos;  informes a outros órgãos e setores da 
municipal idade.

R$ 100.000,00

Detectar  al terações de superf íc ie nos l imites do município de Niterói/RJ,
pr incipalmente àquelas relacionadas ao avanço de edif icações em áreas de r isco à
movimentos gravitacionais de massa e de proteção ambiental ,  com bases nas
técnicas de Geoprocessamento,  Sensoriamento Remoto e Gestão Integrada.
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Município de Niterói/RJ.   
 
 

Objeto:    Aquisição de equipamentos (Hipsômetros, GPS, desktops de alto desempenho, câmeras 
fotográficas, tablets, HDs externos, pendrives, impressora colorida A3 e outros) para geoprocessamento e 
interpretação de informações indicativas de Suscetibilidade, Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais 
de Massa

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói ,  com foco em moradores de locais vulneráveis.

MAPEAMENTO DE RISCOS A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE 
MASSA (RMGM)

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 150.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

 Niterói Organizada e Segura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3046 -  Mapeamento e monitoramento da área 
de r isco 

Incursões de campo;  geoprocessamento de áreas selecionadas gerando cartas 
temáticas e relatór ios técnicos;  
Anál ise e tratamento de dados e acervo fotográf ico;   
Informe sobre grau de r isco e not if icações;   
Atual ização anual  das áreas de maior  cr i t ic idade e/ou conhecimento de 
ocorrências.

R$ 120.000,00

Detectar  e hierarquizar  as áreas sujeitas a processos de movimentos de massa com 
potencial  para ocasionar danos e perdas humanas,  mater iais ,  sociais e outras;   
E laborar  produtos cartográf icos e relatór ios técnicos,  que auxi l iem gestores e 
órgãos quanto a gestão e mit igação dos r iscos de desastres.
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Município de Niterói/RJ.   
 
 

Objeto: Áreas de maior incidência de ocorrências e denúncias de voluntários e populares, através de
diversos meios, são visitadas para conversas com residentes das zonas limítrofes às áreas verdes e coleta
de dados que são processados e geram produtos, encaminhados para órgãos competentes quando
necessário.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População  de Niterói ,  com foco em moradores de áreas l imítrofes a áreas verdes.

PROGRAMA NITERÓI CONTRA QUEIMADAS

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 700.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima

 Niterói Organizada e Segura ; Niterói Vibrante e 
Atraente 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6133 – Implementação do Programa Niterói .  
5037-  Aquisição de mater iais e equipamentos 
para atuação e emergência e desastres

 Aquisição de GPS,  máquinas fotográf icas,  perneiras,  facões,  creme de proteção
solar  e repelentes,  panfletos,  desktops de alto desempenho,  uma viatura 4x4,  k i t
de combate ao incêndio f lorestal  (motobomba e reservatór io de água de 1l)  e  dois
drones de alto desempenho.

R$ 550.400,00

Real izar  ações preventivas de conscient ização e preservação do meio ambiente com
residentes de zonas l imítrofes às áreas verdes;  
Sensibi l izar  a não ut i l ização do fogo como meio de el iminar resíduos ou vegetação;   
Informar sobre a dest inação correta dos resíduos;   
Expl icar  sobre educação ambiental .  
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Comunidades e bairros do Município de Niterói .
 

Objeto:  . Capacitar cidadãos com conhecimentos básicos de Defesa Civil e Sistema de Alerta e Alarme,
meio ambiente, prevenção a incêndios e acidentes domésticos e noções de primeiros socorros, tornando-
os multiplicadores de informação e parceiros da secretaria, praticando os conhecimentos obtidos.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói ,  com foco nos moradores de áreas vulneráveis.

NÚCLEO DE DEFESA CIVIL (NUDEC)

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 300.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima

 Niterói Organizada e Segura ; 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6135- Ampliação de Núcleos Comunitár ios de 
Defesa Civi l  – NUDECs ;
5037-  Aquisição de mater iais e equipamentos 
para atuação e emergência e desastres

 Aquisição de coletes de ident if icação,  bonés,  panfletos,  aposti las ,  cert i f icados,
impressora laser color ida,  smartphone,  caixa de som, microfones,  bot i jão de
gás,  manequim adulto e infant i l  de RCP,  projetor ,  banners,  notebooks,  tela de
projeção,  mochi la ,  capa de chuva,  lanternas e apito.

R$ 280.000,00

 Escolha do local  através de sol ic i tações ou requisitos como Sistema de Alerta e
Alarme;   
Reuniões para apresentação e planejamento do projeto;  
Real ização da capacitação e entrega de cert i f icados;   
Grupo de mensagem instantânea dos voluntár ios com a secretar ia e inserção dos
mesmos no apoio das ações.
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Comunidades e bairros do Município de Niterói .
 

Objeto:   Capacitar voluntários exclusivamente para auxiliar na prevenção e no monitoramento de
incêndios em vegetação no município de Niterói, o Núcleo de Defesa Civil de Queimadas – NUDEC
Queimadas. São ministrados 2 módulos na qualificação.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

NÚCLEO DE DEFESA CIVIL DE QUEIMADAS 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 150.000,00

6 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima, 15 - Vida
terrestre 

 Niterói Organizada e Segura ; Niterói Vibrante e 
Atraente 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6135- Ampliação de Núcleos Comunitár ios de 
Defesa Civi l  – NUDECs ;
5037-  Aquisição de mater iais e equipamentos 
para atuação e emergência e desastres

Aquisição de de coletes de ident if icação,  bonés,  panfletos,  aposti las ,
cert i f icados,  Abafadores,  facões,  enxadas,  Manequim adulto de RCP,  Manequim
infant i l  de RCP,  banners,  projetores,  notebook,  equipamento de rapel ,  mochi la ,
capa de chuva,  lanternas e apito 

R$ 100.000,00

Prior idade das inscr ições para NUDECs e moradores de Niterói ;  dois módulos com diversas
aulas como Geograf ia de Niterói ,  Atuação do CBMERJ e do Batalhão Ambiental  da PMRJ nas
Queimadas,  prát icas de tr i lhas,  Transporte de Fer ido,  cartograf ia e outras.  Grupo de
mensagens com concluintes e a SMDCG
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 Município de Niterói .
 

Objeto:  Capacitar alunos do 5º e 6º ano da rede pública municipal; mudar o comportamento quanto a
assuntos de proteção e defesa civil no contexto comunitário; realizar simulado de incêndio com
evacuação dos presentes na escola; multiplicação dos conhecimentos pelos capacitados.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Alunos dos 5º e 6º ano da rede de ensino públ ica municipal .

DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 150.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

 Niterói Organizada e Segura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5037- Aquisição de mater iais e equipamentos 
para atuação e emergência e desastres

Aquisição de de coletes de ident if icação,  bonés,  panfletos,  aposti las ,
cert i f icados,  Abafadores,  facões,  enxadas,  Manequim adulto de RCP,  Manequim
infant i l  de RCP,  banners,  projetores,  notebook,  equipamento de rapel ,  mochi la ,
capa de chuva,  lanternas e apito.

R$ 90.000,00

Real izar  8 (oito)  encontros agendados nas Escolas Municipais para instruções de
primeiros socorros,  prevenção a acidentes domésticos e a incêndios,  meio ambiente,
noções de r iscos ambientais e estruturais e noções de defesa civ i l .  Real ização do
simulado de evacuação e entrega dos cert i f icados.  

23



 Município de Niterói .
 

Objeto:   Levantamento das ocorrências de queimadas no município através de denúncias nas redes
sociais, grupos de mensagens instantâneas, dentre outros; 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População no geral  

AVALIAÇÃO PÓS QUEIMADA 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 350.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima, 15 - Vida
terrestre

 Niterói Organizada e Segura ;Niterói Vibrante e 
atraente 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6133 – Implementação do Programa Niterói .  
5037-  Aquisição de mater iais e equipamentos 
para atuação e emergência e desastres

Aquisição de GPS,  máquinas fotográf icas,  perneiras,  facões,  creme de proteção
solar ,  creme de repelente de insetos,  drone,  desktops de alto desempenho e
viatura 4x4.

R$ 300.000,00

Dimensionar a ocorrência da queimada,  encaminhar em formato de relatór io de
vistor ia para os órgãos competentes;
Gerar  produto para ações preventivas às queimadas;
Anal isar  os  dados e estat íst icas para estudos.
Vistor ia da área queimada e checagem do possível  r isco de construções ao redor ,
mapa com o pol ígono da área;  
Elaboração de relatór io da ocorrência.
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Município de Niterói  e outros municípios que 
estejam sendo apoiados pela secretar ia.

Objeto:  Apoiar as ações de defesa civil, equipamentos municipais e órgãos estaduais e federais que atuam
no município

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População no geral  

OPERAÇÕES COM DRONE         

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 200.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13 -
Ação contra a mudança global do clima, 15 - Vida
terrestre

 Niterói Organizada e Segura ;Niterói Vibrante e 
atraente 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5037 – Aquisição de mater iais e equipamentos 
para atuação em emergências e desastres 
3046 -  Mapeamento e monitoramento da área 
de r isco

Apoiar  as ações de defesa civ i l ,  os equipamentos municipais e órgãos estaduais
e federais que atuam no município;  Gerar  imagens e/ou vídeos;  Gerar
mapeamento com as imagens;  
Aquisição de bater ias extras,  cartões de memória ,  suportes suspensórios para o
controle ,  desktops de alto desempenho,  drones com zoom na câmera e
tecnologia de alta precisão e sistema de imagens mult iespectrais na câmera e
contrato de manutenção preventiva e corret iva para equipamentos.

R$ 150.000,00

Apoiar  as ações de defesa civ i l ,  equipamentos municipais e órgãos estaduais e
federais que atuam no município;  
Oferecer ferramentas ideais de trabalho para executar  as ações;
Melhorar  desenvolvimento de at iv idades,  gerando produtos de maior  qual idade.
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Espaços abertos como praças,  quadras,  hortos,  
dentre outros na cidade de Niterói .

Objeto:  Trabalhar a inclusão inversa de forma itinerante, além de preparar as pessoas para a inserção da  
pessoa com deficiência e/ou com mobilidade reduzida de forma plena na sociedade, bem como capacitar 
e treinar profissionais da área de educação física para trabalhar com esse público nas praticas esportivas. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Pessoas com deficiência e/ou mobi l idade reduzida,  aberto a população em geral .  

NITERÓI MAIS ATIVA        

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 494.684,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

03 - Saúde e bem-estar, 10 - Redução das
desigualdades

 Niterói Inclusiva 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21AR -  Promoção e Defesa de Direitos Humanos
para Todos

Trabalhar a conscient ização da população sobre a inclusão e inserção da 
pessoa com deficiência nas at iv idades lúdicas,  esport ivas e de entretenimento;
Aquisição de mater iais para execução das ações e contratação de serviços e 
pessoas para a real ização dos eventos.  

R$ 329.789,00

Trabalhar a inclusão inversa,  levando as pessoas sem deficiência e entender o 
universo das pessoa com deficiência e/ou mobi l idade reduzida;
 Levar at iv idades esport ivas,  lúdicas e entretenimento aos espaços públ icos abertos,  
para pessoas com deficiência e/ou mobi l idade reduzida;  
Capacitar  os prof issionais de educação f ís ica para trabalhar de forma correta com 
pessoas com deficiência em prát icas esport ivas;  
Quebrar  a barreira at i tudinal .
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Ações i t inerantes em vár ios bairros da cidade de 
Niterói .

Objeto:  Levar serviços básicos a várias regiões da cidade promovendo a cidadania e inclusão das pessoas
com e sem deficiência em uma ação não apenas de serviço, mas também de entretenimento, esporte e 
lazer. Trabalhando não apenas o acesso, mas principalmente a quebra da barreira atitudinal.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Pessoas com deficiência e/ou mobi l idade reduzida,  aberto a população em geral .

NITERÓI ACESSÍVEL      

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 319.300,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

10 - Redução das desigualdades

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21AR -  Promoção e Defesa de Direitos Humanos
para Todos

Ações em espaços públ icos do município ,  com a real ização dos serviços para as
pessoas com e sem deficiência;
Trabalhar a conscient ização da população,  com aquisição de mater iais para
execução das ações e contratação de serviços e pessoas para a real ização dos
eventos.

R$ 212.870,00

Trabalhar a acessibi l idade e inclusão,  oferecendo as pessoas com deficiência e/ou
mobi l idade reduzida o seu pleno exercício dos direitos;  
Trabalhar a integração da pessoa com deficiência à v ida comunitár ia ;
Estreitar  relações entre o poder públ ico,  as inst i tuições,  a inciat iva pr ivada e a
sociedade civ i l ;  
Quebrar  a barreira at i tudinal ;  
Apresentar  a população os serviços prestados pelo governo municipal ;
Mostra a população como integrar  as pessoas com deficiência nas at iv idades
cotidianas.  
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A exemplo a Comunidade do Cantagalo,  Sabão,  
Cocada,  Cascarejo e Lazareto.  A intenção é que 

seja repl icado nas demais comunidades.

Objeto:   Desenvolver projeto nas comunidades/Zeis, buscando requalificar espaços subutilizados, mal 
utilizados ou vazios a fim de promover espaços lúdicos e mais naturais para resgatar a necessidade do 
contato com o verde e o sensorial estimulo para as crianças e idosos.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População residente nas comunidades,  especialmente as cr ianças e idosos.

IMPLANTAÇÃO DE JARDINS ESTIMULANTES      

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 50.000,00

08 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

03 - Saúde e bem-estar, 10 - Redução das
desigualdades, 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5043 -  Implantação de Jardim Sensorial  

Executado pelo município ,  através de parcer ias entre as secretar ias envolvendo;
a comunidade na execução,  ou a contratação de empresa para desenvolvimento
do projeto.  

R$ 40.000,00

 Estabelecer áreas nas comunidades,  de preferência com intervenção de projetos de
Reg.  Fund.  e/ou Melhorias Habitacionais ;
Executar  projetos em parcer ia com universidades e parcer ias internacionais ;
Estabelecer ,  na associação de moradores a manutenção dos jardins est imulantes;
Promover capacitação de jardinagem para moradores;
Buscar parceiros na iniciat iva pr ivada para fomento de mater ial ;  
Promover f iscal ização nas comunidades;
Monitorar  a melhoria da ambiência e usuários com seus ref lexos na educação e
saúde.
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Fonseca;   Caramujo;  Baldeador ;  I t i t ioca

Objeto:   Realização de manutenção predial nos conjuntos habitacionais de interesse social, construídos 
através dos programas habitacionais para renda de 1 a 3 salários mínimos.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Moradores dos respectivos conjuntos habitacionais-  em torno de 7.100 usuários,  com 
composição de renda entre 1 a 4 salár ios mínimos

MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EMPREENDIMENTOS 
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO PROGRAMA MCMV

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 10.000.000,00

24 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

01 - Erradicação da pobreza, 03 - Saúde e bem-
estar, 09 - Inovação infraestrutura, 10 - Redução
das desigualdades

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4101 -  MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS
IMOVEIS

Real izar  manutenção em empreendimentos habitacionais construídos através do 
Programa MCMV.

R$ 8.000.000,00

Levantar  e quantif icar  os problemas construt ivos;
Real izar  relatór io técnico;
Real izar  orçamento aos reparos a serem executados e hierarquizar  pr ior idades;
Al iar  parceiros para fornecimento de mater ial  e  execução de serviços,  a lém da verba
para contratação de empresas Real izar  capacitação de moradores para elaborar
manutenção simples;
 Ut i l izar  mão de obra de moradores locais ;
 Estabelecer f iscal ização e manual  de manutenção preventiva a serem adotados no
município.
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No tr iangulo de praça,  composto pelas ruas:  Rua 
França,  Rua Portugal  e Rua Grécia – Maria Paula.  

Objeto:   Promover a regularização fundiária de 08 lotes que ocupam área verde do loteamento (área 
pública) que implica na adequação ao alinhamento das vias com obras para regularização das unidades 
habitacionais. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Moradores do local ,  que ocupam a área a aproximadamente 30 anos,  são 08 (oito)  
famíl ias distr ibuídas em 08 lotes.  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE DE MARIA PAULA 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 40.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

10 - Redução das desigualdades, 11 - Cidades e
Comunidades Sustentáveis

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5103 -  Implementação de Regular ização 
Fundiár ia 

O projeto de regular ização será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF).

R$ 30.000,00

Real izar  projeto de urbaníst ico de regular ização fundiár ia na Comunidade de
Maria de Paula;  
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Pé Pequeno -  Bairro de Fát ima

Objeto:   Promover  melhoria das condições de habitabilidade, vazamentos, instalações hidrosanitárias,
elétricas, emboço, condições de acessibilidade, resgatando a cidadania e a autoestima da população
residente na Zona Especial de Interesse Social - Pé Pequeno, observando as especificidades locais e
patamar orçamentário. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Serão 30 unidades habitacionais por comunidades,  perfazendo um total  médio de 120 
pessoas,  entre mulheres chefes de famíl ia ,  idosos e cr ianças.

MELHORIAS HABITACIONAIS:  PÉ PEQUENO  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 900.000,00

18 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

03 - Saúde e bem-estar, 10 - Redução das
desigualdades, 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1634 -  Implementação do Programa de 
Assistência Técnica e Social  para Melhorias 
Habitacionais 

O projeto de melhorias habitacionais será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF).

R$ 855.000,00

 Apresentar  o projeto apontando os cr i tér ios para part ic ipação dos moradores e
escolha das Uhs;  
Promover melhoria habitacional  na zona especial  de interesse social  -  Pé
Pequeno.
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Peixe Galo /  Sal inas – Jurujuba

Objeto:   Promover a melhoria das condições de habitabilidade, vazamentos, instalações hidrosanitárias,
elétricas, emboço, condições de acessibilidade, resgatando a cidadania e a autoestima da população
residente nas comunidades ,observando as especificidades locais e patamar orçamentário. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Serão 30 unidades habitacionais por comunidades,  perfazendo um total  médio de 120 
pessoas,  entre mulheres chefes de famíl ia ,  idosos e cr ianças.

MELHORIAS HABITACIONAIS: PEIXE GALO/SALINAS - JURUJUBA  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 900.000,00

18 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

03 - Saúde e bem-estar, 10 - Redução das
desigualdades, 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1634 -  Implementação do Programa de 
Assistência Técnica e Social  para Melhorias 
Habitacionais 

O projeto de melhorias habitacionais será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF).

R$ 855.000,00

 Apresentar  o projeto apontando os cr i tér ios para part ic ipação dos moradores e
escolha das Uhs;  
Promover melhoria habitacional  na Zona Especial  de Interesse Social  -  Peixe
Galo/Sal inas/Jurujuba.  
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Jardim Boa Esperança – Cantagalo

Objeto:   Promover a melhoria das condições de habitabilidade, vazamentos, instalações hidrosanitárias,
elétricas, emboço, condições de acessibilidade, resgatando a cidadania e a autoestima da população
residente nas comunidades ,observando as especificidades locais e patamar orçamentário. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Serão 30 unidades habitacionais por comunidades,  perfazendo um total  médio de 120 
pessoas,  entre mulheres chefes de famíl ia ,  idosos e cr ianças.

MELHORIAS HABITACIONAIS: JARDIM BOA ESPERANÇA  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 900.000,00

18 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

03 - Saúde e bem-estar, 10 - Redução das
desigualdades, 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1634 -  Implementação do Programa de 
Assistência Técnica e Social  para Melhorias 
Habitacionais 

O projeto de melhorias habitacionais será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF).

R$ 855.000,00

 Apresentar  o projeto apontando os cr i tér ios para part ic ipação dos moradores e
escolha das Uhs;  
Promover melhoria habitacional  na Zona Especial  de Interesse Social  -  Jardim
Boa Esperança.
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Matapaca -  Pendotiba.  

Objeto:   Promover a melhoria das condições de habitabilidade, vazamentos, instalações hidrosanitárias,
elétricas, emboço, condições de acessibilidade, resgatando a cidadania e a autoestima da população
residente nas comunidades, observando as especificidades locais e patamar orçamentário. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Serão 30 unidades habitacionais por comunidades,  perfazendo um total  médio de 120 
pessoas,  entre mulheres chefes de famíl ia ,  idosos e cr ianças.

MELHORIAS HABITACIONAIS: MATAPACA - PENDOTIBA  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 900.000,00

18 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

03 - Saúde e bem-estar, 10 - Redução das
desigualdades, 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1634 -  Implementação do Programa de 
Assistência Técnica e Social  para Melhorias 
Habitacionais 

O projeto de melhorias habitacionais será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF).
 

R$ 855.000,00

 Apresentar  o projeto apontando os cr i tér ios para part ic ipação dos moradores e
escolha das Uhs;  
Promover melhoria habitacional  na Zona Especial  de Interesse Social  -  Pendotiba.
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Rua Visconde de Uruguai  260 – centro;  Rua 

Visconde de Uruguai  287 – centro 
 

Objeto:   Realização de obra de reforma/retrofit para viabilizar habitação de interesse social em imóveis 
subutilizados/vazios e deteriorados, com objetivo relocação de famílias advindas de necessidades 
habitacionais levantadas nos projetos da SMHRF. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Munícipes em condição de r isco;  Munícipes inscr i tos no cadastro da SMHRF. 

RETROFIT NO CENTRO

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 9.000.000,00

 24 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

1 - Erradicação da pobreza; 3 - Saúde e bem-estar; 7
- Energia limpa e acessível;  10 - Redução das
desigualdades; 

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

153E -  ADEQUACAO E REFORMA DE
INSTALACOES PREDIAISAquisição para execução obra de reforma/retrof i t  v iabi l izando habitação de

interesse social  em imóveis subuti l izados/vazios e deter iorados.

R$ 9.000.000,00

Real izar  projeto de retrof i t ;  
Produção de habitação de interesse social .
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Rua Vereador Erany José da Si lva ,  Lote A 

Caramujo – Niterói .  
 

Objeto:   Implantação de energia limpa - placas solares em 28 unidades habitacionais, na primeira fase do 
projeto, para atender ao Movimento dos trabalhadores sem Teto - MTST. Trata-se de um loteamento 
sustentável, que atende os preceitos da agenda 2030 e parcerias com diversas Secretarias. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Futuros moradores do empreendimento,  total izando 96 unidades habitacionais ,  com 
aproximadamente 400 pessoas,  entre mulheres chefe de famíl ia ,  cr ianças e idosos.  

INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES NAS UNIDADES HABITACIONAIS
DO LOTEAMENTO NILO PEÇANHA 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 920.000,00

 8 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

1 - Erradicação da pobreza; 3 - Saúde e bem-estar; 7
- Energia limpa e acessível; 10 - Redução das
desigualdades; 

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2033 -  ENERGIA ELETRICAAquisição de placas solares.

R$ 900.000,00
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Implementar  energia l impa -  placas solares em 28 unidades habitacionais.  

https://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/programa-orcamentario/2033-energia-eletrica


 
Estrada Muriqui  Pequeno-Vi la Progresso-  

Pendotiba

Objeto:   Promover a REURB de 80 lotes em um Núcleo Informal Consolidado, com a qual abrangerá 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, incorporando o núcleo urbano informal ao 
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes, visando a melhoria da vida urbana. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Aproximadamente 80 Famíl ias na área há mais de 20 anos

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE NOSSO RANCHO - 
PENDOTIBA

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 800.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e
Comunidades Sustentáveis 

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5103 Implementação de ações de regular ização 
fundiár ia

O projeto de regular ização será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF) 

R$ 700.000,00

 Real izar  projeto de urbaníst ico de regular ização fundiár ia ;
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Rua General  Castr ioto nº 524 -  Barreto.

Objeto:   Promover a REURB de um Edifício ocupado, a fim de adequar a legislação vigente, promovendo 
junto aos moradores melhorias de aspecto estrutural, estético e de segurança nas UH e no prédio em 
geral, a área construída foi considerada pela Lei 2.233/2005 AEIS (ZEIS Lei 13.465/2017)).Atender ao MP.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Aproximadamente 80 Famíl ias na área há mais de 20 anos

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONJUNTO HABITACIONAL 
GENERAL CASTRIOTO 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 800.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

10 -  Redução das desigualdades; 11 - Cidades e
Comunidades Sustentáveis 

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5103 Implementação de ações de regular ização 
fundiár ia

O projeto de regular ização será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF).

R$ 700.000,00

 Real izar  projeto de urbaníst ico de regular ização fundiár ia ;
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No tr iangulo compreendido entre a Rua 4,  Rua 
Caci lda Ouro e Rua Flavio Pinto Severo no Bairro

Engenho do Mato.

Objeto:   Promover a REURB de 28 lotes em um Núcleo Informal Consolidado, área pública ocupada,
reconhecida como Zona Especial de Interesse Social no Plano Diretor e caracterizada junto ao Plano de
Regularização Fundiária com a qual abrangerá medidas jurídicas,urban.,ambiental e social, incorporando
o núcleo urbano informal ao ordenamento territorial. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Aproximadamente 28 famíl ias na área há mais de 30 anos.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE CACILDA DE OURO  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 600.000,00

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

 10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e
Comunidades Sustentáveis 

 Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5103 Implementação de ações de regular ização 
fundiár ia

 O projeto de regular ização será executado pela Secretar ia Municipal  de
Habitação e Regular ização Fundiár ia (SMHRF).

R$ 500.000,00

 Real izar  projeto de urbaníst ico de regular ização fundiár ia ;
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Município de Niterói

Objeto:   Estruturação e modernização de um laboratório de inovação para apoio à implementação de
pesquisas e projetos que tenham por finalidade a capacitação tecnológica e a inclusão digital. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

Jovens,  adultos e idosos.

Laboratório - Centro Vocacional Tecnológico  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 1.000.000,00 

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

04 - Educação de qualidade - 08 - Trabalho decente
e crescimento econômico - 09 - Inovação
infraestrutura 

Niterói Escolarizada e Inovadora
Niterói Próspera e Dinâmica
Niterói Eficiente e Comprometida

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6702 – Apoio a Projetos e Eventos de
Educação,  Divulgação e Popular ização da
Pesquisa e Desenvolvimento 

Aquisição de equipamentos e softwares;
 Aquisição de mobi l iár io adequado e acessível  para o laboratór io ;  
Ajuda de custo para pesquisadores e startups;  
Contratação de inst i tuição gestora do laboratór io.  

R$ 500.000,00

Fomentar pesquisas e projetos que apoiem a capacitação da população local ;
Equipar o laboratór io de inovação com as ferramentas e disposit ivos adequados;  
Apoiar  in iciat ivas de pesquisa e desenvolvimento que tenham por foco a solução
inovadora de desafios locais ;  
Fortalecer o ecossistema de inovação da cidade (relação setor  pr ivado – setor  públ ico -
academia – sociedade civ i l ) .  
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Município de Niterói

Objeto: Estruturação e modernização de um laboratório de inovação para a concepção de tecnologias e
soluções inovadoras que se relacionem com o desenvolvimento sustentável dos oceanos e mares.  

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

Laboratório de Inovação - Ciência no Mar

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 800.000,00 

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

04 - Educação de qualidade - 08 - Trabalho decente
e crescimento econômico - 14 - Vida na água

Niterói Escolarizada e Inovadora
Niterói Próspera e Dinâmica
Niterói Vibrante e Atraente

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20UV -  Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento
em Ciência e Tecnologia do Mar ,  e  Antárt ica e à
Infraestrutura Oceânica e Antárt ica 

Visitas técnicas a projetos similares e complementares;  
Real ização de eventos para difusão cultural  e  tecnológica;  
Equipamentos adequados para o desenvolvimento de soluções inovadoras,  para,   
fomentar  o monitoramento e a pesca sustentável ;  
Contratação de inst i tuição gestora do espaço.

R$ 200.000,00

Estabelecer as pr incipais vocações econômicas da cidade no que tange aos mares,  lagoas
e oceanos,  e est imular  seu desenvolvimento sustentável ;
 Ampliar  o conhecimento cient íf ico e tecnológico sobre o desenvolvimento marinho e
lagunar ;  
Disseminar a cultura do desenvolvimento sustentável  dos oceanos,  mares,  lagoas e
recursos aquáticos,  de acordo com os objet ivos da Década dos Oceanos.
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Município de Niterói

Objeto: Estruturação e modernização de um laboratório de inovação para a concepção de tecnologias e
soluções inovadoras que se relacionem com a estruturação de um desenvolvimento de cidades
inteligentes e sustentáveis.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

Laboratório de Inovação - Soluções Sustentáveis

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 1.000.000,00 

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

04 - Educação de qualidade - 08 - Trabalho decente
e crescimento econômico - 09 - Inovação
infraestrutur

Niterói Escolarizada e Inovadora
Niterói Próspera e Dinâmica
Niterói Eficiente e Comprometida

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

215L -  Fomento à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Cient íf ico e Tecnológico

Aquisição de equipamentos (notebooks,  impressoras 3D,  cortadoras a laser ,
etc.)  e  softwares;  
Ajuda de custo para pesquisadores e startups;
 Aquisição de mobi l iár io para o laboratór io ;
Contratação de inst i tuição gestora para o laboratór io

R$ 500.000,00

Fomentar pesquisas e estudos cujo foco seja a cr iação de soluções inovadoras para a
cidade intel igente e sustentável  de Niterói ;  
Capacitar  o empreendedor de forma inovadora e sustentável ;  
E laborar  produtos inovadores e relatór ios técnicos,  que auxi l iem gestores e órgãos
quanto ao planejamento intel igente,  integrado e sustentável .
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Município de Niterói

Objeto: Apoiar a capacitação de mão de obra apta a desenvolver serviços de instalação, manutenção e
desenvolvimento de infraestrutura tecnológica, principalmente na tecnologia de fibra óptica, dado o
planejamento estratégico de conectividade a ser realizado na cidade, e a demanda crescente do mercado.

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos em
infraestrutura tecnológica 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 800.000,00 

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

08 - Trabalho decente e crescimento econômico 
09 - Inovação infraestrutur

Niterói Escolarizada e Inovadora
Niterói Próspera e Dinâmica

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20V6 -  Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento
Voltados à Inovação,  a Tecnologias Digitais e
ao Processo Produtivo 

Contratação de professores e palestrantes;  
Aquisição de disposit ivos e ferramentas necessários ao desenvolvimento e
treinamento;  
Implantação de espaço de treinamento.

R$ 800.000,00

Diagnosticar  os pr incipais gargalos e demandas por mão de obra no que tange ao tema de
infraestrutura tecnológica;  
Formar mão de obra capacitada em serviços de instalação,  manutenção e
desenvolvimento de infraestrutura tecnológica.
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Município de Niterói

Objeto: Estruturação e modernização de um laboratório de inovação para estimular o desenvolvimento e o
conhecimento tecnológico da população idosa de Niterói. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População Idosa de Niterói

Núcleo de Inovação para Inclusão Digital da Terceira Idade 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 1.000.000,00 

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

08 - Trabalho decente e crescimento econômico -
09 - Inovação infraestrutur - 10 - Redução das
desigualdades

Niterói Escolarizada e Inovadora
Niterói Próspera e Dinâmica
Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20V8 – Apoio a Iniciat ivas e Projetos de
Inclusão Digital  

Contratação de professores e palestrantes;  
Aquisição de equipamentos e mobi l iár io adequados para o uso do públ ico-alvo;
Implantação de um ambiente colaborat ivo,  acessível  e  equipado;  
Palestras,  eventos de divulgação;  
Contratação de inst i tuição gestora do laboratór io.

R$ 800.000,00

Promover o acesso digital  da população da Terceira Idade;  
Capacitar  os idosos para o uso de novas tecnologias;  
Est imular  o empreendedorismo tecnológico e digital  do públ ico-alvo;  
Disseminar a cultura digital  entre a população idosa de Niterói ,  fomentando o intercâmbio
intergeracional .
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Município de Niterói

Objeto: Apoiar a formação de profissionais na área de programação e desenvolvimento de sites, jogos,
softwares e aplicativos. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

Capacitação de Programadores 

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 1.000.000,00 

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

08 - Trabalho decente e crescimento econômico -
09 - Inovação infraestrutura

Niterói Escolarizada e Inovadora
Niterói Próspera e Dinâmica

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20V6 -  Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento
Voltados à Inovação,  a Tecnologias Digitais e
ao Processo Produtivo

Contratação de professores e palestrantes;
 Aquisição de disposit ivos e ferramentas necessários ao desenvolvimento e
treinamento;  
Implementação de espaço de treinamento;  
Ajuda de custo aos part ic ipantes.

R$ 800.000,00

Formar prof issionais capacitados para a área de programação e desenvolvimento de
softwares;  
Ut i l izar  ferramentas e pol í t icas que faci l i tem a permanência dos alunos no programa;
Atender a alta demanda por tal  mão de obra
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Município de Niterói

Objeto: Estruturação e modernização de um laboratório de inovação com metodologia e equipamentos
especializados em tecnologia assistiva. 

VALOR MÍNIMO 

VALOR DO PROJETO

TEMPO PREVISTO
 

População de Niterói

Núcleo de Inovação para Tecnologias Assistivas  

PLANO DE AQUISIÇÃO SIMPLIFICADO

LOCALIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

R$ 1.000.000,00 

12 meses 

ALINHAMENTO COM OS ODS
 

ALINHAMENTO COM O NQQ
 

08 - Trabalho decente e crescimento econômico -
09 - Inovação infraestrutura - 10 - Redução das
desigualdades

Niterói Escolarizada e Inovadora
Niterói Próspera e Dinâmica
Niterói Inclusiva

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20UP – Apoio a Projetos de Tecnologia Social  e
Assist iva 

Contratação de professores e palestrantes;  
Aquisição de equipamentos e mobi l iár io adequados para o uso do públ ico-alvo;
Implementação de um ambiente colaborat ivo,  acessível  e  equipado;
 Palestras,  eventos de divulgação;  
Contratação de uma inst i tuição gestora para o núcleo.

R$ 800.000,00

Popular izar  o acesso às novas tecnologias,  a part i r  de equipamentos específ icos;
Promover a universal ização do acesso,  a inclusão digital  e  o conhecimento cient íf ico e
tecnológico;
 Est imular  a busca de soluções inovadoras em favor das Pessoas com Deficiência -  PCD’s;
Fomentar o empreendedorismo inovador e inclusivo;  
Gerar  novas tecnologias assist ivas.
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