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CARRO FURTADO É RECUPERADO
Um veículo Gol foi recuperado do domingo, dia 5, pela Polícia
Militar no bairro Oriente, em Pinheiral. A equipe em patrulhamento pela Avenida Brasília teve atenção voltada para o veículo.
Após consulta, foi verificado se tratar de auto de furto/roubo,
em ocasião e localização não informadas até o fechamento desta
nota. O fato seguiu para registro na 101ª Delegacia de Polícia
(DP) da cidade para as medidas necessárias.
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AÇÃO RÁPIDA

Homem é preso após tentativa de
homicídio no bairro Vila Nova
Divulgação

BARRA MANSA
Um homem, de 36 anos,
foi detido no domingo, dia 5,
no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, após tentativa de
homicídio minutos antes no
mesmo bairro. As informações
são da equipe do 28° Batalhão
de Polícia Militar (BPM), que
conseguiu identificar o suspeito
através de imagens de segurança
de um imóvel próximo ao local
da batida.
Segundo a equipe da 2ª Cia.
em registro de ocorrência na
90ª Delegacia de Polícia (DP),
o suspeito do crime estava em
um Corolla com outros três
ocupantes quando, ao passar por
uma curva em alta velocidade,
colidiu o veículo no muro de

CARRO colidiu em um muro na Rua Ana Moura Milward de Azevedo

uma residência na Rua Ana
Moura Milward de Azevedo,
tentando desviar de outro automóvel.
Nas imagens captadas é

possível ver que os quatro ocupantes do carro saíram correndo
pela rua. Tomando conhecimento do fato, minutos depois,
os agentes realizaram buscas no

local e um dos elementos, que
seria suspeito de ter atirado
minutos antes em um rapaz,
de 21 anos, no mesmo bairro,
acabou sendo detido na Rua
José Alves de Souza, por volta
das 15 horas.
A vítima levou um tiro na
mão e foi encaminhada para
a Santa Casa de Misericórdia,
que até o fechamento desta reportagem não havia divulgado
seu estado de saúde.
O caso seguiu para registro
na Delegacia de Polícia. No local
foi verificado que o suspeito já
tinha duas passagens na polícia,
sendo uma por corrupção de
menores e outra por tráfico de
drogas. Ele ficou preso no artigo
121 combinado com artigo 14
do Código Penal (CP).

Mulher é detida com drogas no bairro Minerlândia

Divulgação

VOLTA REDONDDA
Uma mulher, de idade não
divulgada, foi detida no último
sábado, dia 4, sob suspeita de
envolvimento com tráfico de
drogas. A ação ocorreu na localidade conhecida como ‘Borelzinho’, no bairro Minerlândia,
em Volta Redonda, após uma
denúncia anônima, e resultou
na apreensão de drogas.
Agentes do Serviço Reservado (P2) do 28º Batalhão de
Polícia Militar (BPM) e do GAT

foram ao local e durante buscas
detiveram a suspeita e com ela
apreenderam 75 trouxinhas de
maconha, 11 frascos de ‘cheirinho de loló’, além e 42 pinos de
cocaína, sendo 17 pinos de R$
10 e 25 de R$ 50, e ainda dois
aparelhos de celulares.
A suspeita foi detida em
flagrante e levada para a 93ª
Delegacia de Polícia (DP),
juntamente com o material
apreendido, onde o caso foi
registrado, permanecendo a
acusada à disposição da Justiça.

Por volta das 6h50min de
ontem, na altura do Km 223 da
Rodovia Presidente Dutra, sentido
Rio de Janeiro, na descida da Serra

das Araras, em Piraí, o motorista
de uma carreta ao fazer a curva,
perdendo o controle do veículo,
que deu ‘L’, vindo o semirreboque a tombar e o cavalo-trator se
incendiar. Segundo informações

JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS
Ao Ilmo Sr. Secretário Municipal de Educação
1 - Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 03696/2020, veriﬁcou-se que a presente contratação,
conﬁgura a hipótese prevista no artigo 4º da Lei 13.979/2020
e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 35 à
38 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para aquisição de 1.500(mil e quinhentos) galões de
05(cinco) litros de sabonete líquido antisséptico para atender
a situação de pandemia internacional do COVID-19 de forma
imediata. Empresa: JAT EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
26.753.802/0001-66 no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro
mil e quinhentos reais). Isto posto, opino, com base no que
foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela
efetivação da contratação por DISPENSA EXTRAORDINÁRIA de licitação.
2 - Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 03703/2020, veriﬁcou-se que a presente contratação,
conﬁgura a hipótese prevista no artigo 4º da Lei 13.979/2020 e
suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 29 à 32
do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é
para aquisição de 72(setenta dois) kits tanque com pia, sifão,
torneira e tubo para instalação nas escolas do município, para
atender a situação de pandemia internacional do COVID-19
de forma imediata. Empresa: PLASTICO VILLE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. CNPJ 28.007.401/0001-92 no valor de R$
3.513,80 (três mil quinhentos e treze reais e oitenta centavos).
Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo
Administrativo já mencionado, pela efetivação da contratação
por DISPENSA EXTRAORDINÁRIA de licitação.
A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 06 de abril de 2020.
Carla Pinto Gama de Oliveira
Coordenadoria de Compras e Licitações

O MATERIAL apreendido foi levado para a 93ª DP

Tombamento na Serra das Araras seguido de incêndio
PIRAÍ

Secretaria Municipal de Administração
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), não houve vítimas ou
saque. A carreta transportava
carga de frango resfriado.
A pista ficou totalmente
interditada das 6h50min às

8h05min. Após permanecer em
meia pista, trânsito fluindo pela
faixa da direita.
O incêndio também atingiu o
semirreboque e as equipes realizaram a contenção do incêndio.

A CPL
Tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 13.979/2020 e
suas alterações e face a justiﬁcativa apresentada, AUTORIZO
E RATIFICO a efetivação da contratação com DISPENSA
de licitação.
Barra Mansa/RJ, 06 de abril de 2020.
Luiz Fernando Vitorino
Secretário Municipal de Educação

Parto é realizado dentro de viatura da PRF na Rodovia Rio-Santos
ANGRA DOS REIS
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou um parto
dentro de uma viatura da equipe
na noite de domingo, dia 5, em
Angra dos Reis.
De acordo com informações
dos policiais rodoviários, o fato
aconteceu na Rodovia Rio-

-Santos (BR-101), e os policiais
foram acionados em frente ao
posto da PRF na região.
Em nota a equipe da PRF
explicou que policiais estavam
retornando de uma ronda na
Rodovia Rio-Santos, quando
chegavam em frente ao posto e
foram abordados por um mo-

torista de um carro, pedindo
socorro para uma passageira que
estava em trabalho de parto. “Os
policiais auxiliaram a mulher a
entrar na viatura e começaram
a se preparar para seguir para o
hospital. Neste momento, a mãe
entrou em trabalho de parto”,
relataram os agentes.

Ao perceberem que a criança
estava nascendo, uma policial
iniciou os procedimentos, pois não
havia tempo de chegar ao hospital.
“Enzo Gabriel nasceu rodeado de
atenção e carinho”, assegurou a
PRF. Ele foi levado com a mãe para
o Hospital Municipal de Japuíba,
em Angra dos Reis.

Dupla de motocicleta é detida com drogas na BR-101
ANGRA DOS REIS
Dois jovens, que não tiveram as idades divulgadas,
foram detidos no domingo,
dia 5, em Angra dos Reis, após

flagrante de tráfico de drogas.
Segundo a equipe do 33°
Batalhão de Polícia Militar
(BPM), eles estavam em uma
motocicleta.
Os militares abordaram o

veículo durante patrulhamento
pela BR-101 (Rodovia Rio-Santos), altura da comunidade
do Campo Belo, em atitude
suspeita. Tendo sido realizada
busca pessoal, encontraram um

deles com 50 pinos contendo pó
branco (cocaína).
A ocorrência foi encaminhada à 166ª Delegacia de
Polícia (DP) para as medidas
necessárias.

PRF identifica mais de 100 pontos de apoio nas rodovias federais do Rio
RIO/SUL FLUMINENSE
Os pontos de apoio nas rodovias federais do Rio de Janeiro
foram mapeados pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF).
Mais de 100 locais com estabelecimentos comerciais em funcionamento foram identificados.
O propósito do levantamento
é facilitar o planejamento da
viagem dos motoristas que
precisam se deslocar pelas BRs.
Ontem, na Rodovia Presidente

Dutra, a PRF realizou nova ação
para auxiliar os caminhoneiros
que passavam pela região, com
novas orientações e medidas de
controle.
A PRF criou o sistema SuporteBR e identificou mais de
seis mil pontos nas rodovias
federais de todo o país. No Rio
de Janeiro, foram mapeados 117
locais abertos. O sistema apresenta, em um mapa interativo,
os estabelecimentos úteis ao
longo do percurso. É possível

encontrar restaurantes, hospedagens, borracharias, oficinas
mecânicas, postos de combustíveis, lojas de conveniência e
pontos de parada com serviços
simultâneos.
A nova ferramenta é de fácil
acesso e interação, permitindo
ao usuário filtrar o conteúdo que
busca por estado, cidade e tipo
de estabelecimento. O usuário
pode buscar por apenas restaurantes em determinada cidade
ou encontrar borracharias e

oficinas próximo ao local onde
se encontra. O sistema traz um
mapa interativo com pontos
georreferenciados e diversas
informações, como a localização
exata do estabelecimento, tipo
de serviços prestados, dias e
horários de funcionamento,
entre outras.
O mapeamento, em constante atualização, faz parte da
campanha “Siga em Frente, Caminhoneiro”. Para saber mais
acesse https://bit.ly/3bWkpiL.

Bandido assalta quiosque e prende funcionários no banheiro
VOLTA REDONA
Um homem assaltou, na
noite do último domingo, dia 5,
o quiosque re uma rede de lanchonete localizada na Avenida
Sávio Gama, no bairro Retiro.

O marginal, de acordo com
informação da polícia, chegou
ao estabelecimento, rendeu
dois funcionários e anunciou
o assalto.
Logo após o assalto, a
Polícia Militar foi acionada e

uma equipe seguiu para o estabelecimento. Os funcionários
foram ouvidos e contaram o
que aconteceu. Disseram que
foram rendidos pelo assaltante
e em seguida trancados no
banheiro do estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os PMs
encontraram os funcionários
conversando com o gerente
do quiosque. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de
Polícia (DP), onde o caso foi
registrado.

Homem registra queixa contra a esposa por agressão
VOLTA REDONDA
Um homem, de 44 anos,
esteve no último sábado, dia 4,
na 93ª Delegacia de Polícia (DP)
para comunicar que foi vítima de
agressão cometida pela esposa.

De acordo com o registro,
a Polícia Militar foi acionada
à noite para verificar a denúncia sobre a agressão no bairro
Roma 2.
Ao chegarem ao imóvel do
casal, os PMs foram informados

pelo homem que havia sido
agredido pela mulher, de 41
anos. Diante das informações,
os policiais levaram o casal para
a 93ª DP, mas devido ao isolamento por causa da pandemia
da Covid-19, foram informados

que o atendimento estaria suspenso por precaução.
A orientação foi para que o
caso fosse registrado através do
site da Policia Civil. Com isso,
o casal retornou para o imóvel
onde residem.

AVISO DE ERRATA
Na publicação da JUSTIFICATIVA DE DISPENSA, Processo
Administrativo nº 03695/2020, publicada em 01/04/2020, onde
se lê:
“...valor de R$ 22.032,00 (vinte e dois mil e trinta e dois reais)”
Leia-se:
“...valor de R$ 21.484,80 (vinte e um mil reais e quatrocentos
e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
Carla Pinto Gama de Oliveira
Coordenadora de Compras e Licitações

COMARCA DE BARRA MANSA
Registro Civil – Primeiro Distrito – Barra Mansa – RJ
Titular: Maria Aparecida de Souza Reis
Habilitam-se: José Roberto do Amaral e Veluma Garﬃ Galante;
Bruno Marcos dos Santos Ferreira e Tatiane Renato da Silva;
Julio Cesar de Oliveira do Carmo e Liamara da Silva. Barra
Mansa, 03 de abril de 2020.

Prefeitura Municipal
de Rio das Flores
AVISO DE LICITAÇÃO
Data de realização: 22/04/2020 às 09:00
Pregão Presencial nº 032/2020-SRP.
Processo Administrativo nº 2057/2020.
Objeto: Futura e eventual aquisição de combustíveis (gasolina
comum e óleo diesel S10), devidamente especiﬁcados e quantiﬁcados, necessários ao abastecimento de viaturas, tratores
e máquinas da municipalidade, atendendo às demandas das
Secretarias de Administração, Agropecuária, Fazenda, Obras
e Serviços Públicos, Planejamento e aos Fundos Municipais
de Assistência Social, Educação, Habitação, Saúde e Socioambiental, por meio de Registro de Preços pelo período
de 06 (seis) meses. Tipo de licitação: menor preço por item.
Valor: R$ 1.061.922,96 (hum milhão, sessenta e hum reais,
novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos). O
Edital estará disponível na Secretaria Municipal de Administração, sito a Rua Dr. Leoni Ramos, nº 12 – Centro – Rio das
Flôres/RJ; no horário de 12h00min às 17h00min, de segunda
à sexta-feira, sua retirada pode ser realizada por solicitação
através do e-mail: acl.pmrf@gmail.com, caso queira o edital
impresso este será condicionado a entrega de uma resma de
papel A4. Vanelli Lima – Pregoeiro

