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Suspeito de tráfico morre em
confronto com a PM em Angra
Uma pistola .40 e farto material entorpecente foram apreendidos na Sapinhatuba 3
PM

Angra dos Reis
Um homem, não identificado, morreu na tarde de
quinta-feira (18), na Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis,
suspeito de se envolver em
confronto armado com policiais militares do 33º Batalhão. Farto material entorpecente foi encontrado, sendo
53 tiras de maconha; 65 frascos de loló; 104 pedras de
crack; uma pistola .40 com
registro aparente; um carregador; 05 munições do mesmo calibre intactas; um rádio comunicador e material

para endolação. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.
Os agentes receberam informações sobre a presença
de suspeitos de outras localidades, que teriam, supostamente, migrado para o bairro e estariam impedindo o
acesso de serviços públicos
com a implantação de barricadas nas ruas. Ao chegar, a
PM foi recebida a tiros, tendo início a troca de tiros.
Segundo a Polícia Militar, após cessar fogo, o suspeito foi encontrado caído
no chão, baleado, em posse
de uma pistola e uma mo-

Guarda Municipal
de VR encontra projétil
de pistola em viatura
Volta Redonda
Guardas municipais de
Volta Redonda registraram, na
tarde de quinta-feira (18), boletim de ocorrência na 93ª DP,
após encontrarem um projétil
de pistola na lataria de uma
viatura da GM, na quarta-feira (17).
Segundo consta na ocorrência, a origem do projétil –
não especificado – não foi
identificada, já que os agentes
não souberam precisar o dia e

local por onde a viatura estaria no momento do disparo.
Após apresentar o fato na unidade policial, a viatura passou
por perícia.
Em nota, a assessoria da
prefeitura informou que o
comando da Guarda Municipal de Volta Redonda já instalou procedimento para
apurar o ocorrido. ”Até que
tudo seja devidamente apurado, todo o restante será tratado como especulação”, finalizou.

Jovens com extensa ficha
criminal são presos em Barra do Piraí
Barra do Piraí
O delegado titular da 88º DP
(Barra do Piraí), Rodolfo Atala,
comandou na tarde de sexta-feira, dia 19, uma ação que culminou na prisão de um jovem de
20 anos, suspeito de tráfico de
drogas e envolvimento em homicídios. A investida contou
com apoio de agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 10º Batalhão da PM.
Atala explicou que o suspeito é integrante de uma facção
criminosa em Barra do Piraí.
Contra o jovem havia um mandado de prisão, que foi cumprido pelos agentes.
O delegado lembrou que no
final do ano passado, o rapaz foi
vítima de uma emboscada armada por quatro integrantes de
uma facção criminosa rival.
Segundo o policial, atiraram
várias vezes em direção ao jovem preso, mas não o atingiram.
- Na ocasião, o tiroteio assustou moradores do bairro Santo
Antônio, em Barra do Piraí –
disse Atala.
O jovem possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de
arma, lesão corporal, violação a
domicílio, associação para o tráfico e ameaça. O delegado informou que as quatro pessoas que
tentaram matar o suspeito, em
2020, foram presos na operação
“Barra do Piraí Contra o Crime”.

- A missão da Polícia Civil é
retirar de circulação todos aqueles que estejam envolvidos na
onda de violência que assolou
recentemente Barra do Piraí. A
prisão deste jovem é resultado
de uma força tarefa que foi realizada na cidade a fim de prender criminosos ligados a organizações criminosas, responsáveis
pela onda de homicídios que
aconteceu em Barra do Piraí
nos últimos anos – destacou
Atala.

chila contendo todo material apreendido. Ele chegou a
ser socorrido ao HMJ (Hospital Municipal da Japuíba),
mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.

Mais apreensão
Um homem, que não
teve a idade divulgada, foi
preso pela PM na tarde de
quinta-feira (18), na Rua das
Flores, na Vila do Abraão,
por suspeita de tráfico de
drogas, após ser flagrado
com 29 pedaços de maco-

Rio Claro
Dois homens, de 29 e 43
anos, foram presos por policiais do 28º Batalhão, em conjunto com policiais da 168ª DP
na quinta-feira (18), em Rio
Claro, após serem flagrados
com aproximadamente R$
1.200,00 em notas falsas.
De acordo com a PM, o

Rio
Foram seis dias de ações
intensas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais do Brasil durante a Operação Carnaval
2021, que iniciou na sextafeira (12) e seguiu até a
quarta-feira (17).
Os números registrados
apontam para a garantia da
mobilidade e da segurança
dos usuários e redução na violência no trânsito.
Em relação à operação
do ano passado, que ocorreu entre os dias 21 e 26 de
fevereiro, houve queda no

Policiais militares da 4ª
UPAm cumpriram, na tarde
da última quinta-feira (18),
ordem de policiamento emitido pelo Comando de Polícia
Ambiental após denúncia encaminhada pelo Linha Verde
(0300 253 1177) – programa do
Disque Denúncia voltado
para meio ambiente – sobre
corte de árvores e suposta
construção irregular no município de Paraty.
Segundo os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental Juatinga, os crimes foram
encontrados na Rodovia BR101, em uma pousada localizada no bairro Corumbê. ”Du-

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2021
APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 040/2019.
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 037/2019.
CONTRATADO: Newton Cananea
CPF: 107.237.657-15
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Reajuste de 5,64%, correspondente ao índice IPC/
FIPE, no valor mensal referente à locação de imóvel, passando o valor de R$3.730,00 (três mil e
setecentos e trinta reais) para o valor de R$3.940,37 (três mil e novecentos e quarenta reais e trinta
e sete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 10/02/2021.
CARLA LACERDA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
A Secretária Municipal de Saúde, Srª. Carla Lacerda da Silva, no uso das atribuições legais que lhes
são conferidas pela legislação em vigor, declara para fins de comprovação, que deixam de realizar
licitação para contratação em caráter de emergência, as empresas Drogaria Central Paraty
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.235.927/0001-58 e B. D. Barbosa Eireli, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 27.892.619/0001-04, para fornecimento de medicamentos para atender a paciente Nelson
Diniz da Silva Júnior referente ao processo judicial nº 0007852-49.2020.8.19.0041. O valor global da
presente contratação é de R$ 2.986,56 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e cinqüenta
e seis centavos), sendo R$ 2.547,36 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis
centavos) a empresa B. D. Barbosa Eireli e R$ 439,20 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte
centavos) a empresa Drogaria Central Paraty Ltda. A presente dispensa de licitação está amparada
no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARATY, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

frente à Secretaria de Saúde
de Rio Claro e, segundo a PM,
todo material foi encontrado
no bolso de um dos suspeitos,
que foram encaminhados à
168ª DP (Rio Claro). Lá, foi
constatada a falsificação por
um policial civil, que informou que as notas possuíam
numerações iguais.
Após o flagrante, as equi-

pes compareceram à Sede da
Polícia Federal, em Angra dos
Reis, onde o delegado que se
encontrava na unidade determinou a prisão em flagrante
dos suspeitos, autuados por
falsificação, que permaneceram sob custódia na unidade
policial. Todo material permaneceu apreendido na delegacia da PF, em Angra dos Reis.

número de acidentes, feridos e mortos.
O número de mortes nas
rodovias apresentou uma redução de 15%, sendo 91 casos
na Operação Carnaval 2020 e
77 na edição de 2021. A quantidade de acidentes também
diminuiu, enquanto no ano
passado foram registrados
1.233 ocorrências, neste ano
foram 789 - queda de 36%. O
número de feridos passou de
1.597 para 1.020, também 36%
menor.
A queda reflete os esforços das ações da PRF de educação para o trânsito e de
combate às infrações que

mais causam acidentes graves ou potencializam a gravidade de lesões, como ultrapassagens indevidas, condução sob efeito de bebida alcoólica e o não uso dos equipamentos de segurança.
As fiscalizações de trânsito registraram menos infrações que na operação do ano
passado. Foram flagrados 600
casos de embriaguez ao volante, contra 3.285 em 2020 redução de 82%. O não uso
do cinto de segurança gerou
5.872 autuações, 24% menos
que no ano anterior (7.681).
As ultrapassagens indevidas
(7.121) diminuíram 37% e o

uso de celular ao volante
(455) caiu 5%. Foram fiscalizados 171.050 veículos.
A expertise policial permitiu realizar trabalhos de
prevenção e manutenção da
segurança viária e da mobilidade, sem deixar de lado
as atuações no combate à
criminalidade. Nas ações foram apreendidas 2,2 toneladas de maconha, 165 quilos
de cocaína e 380 unidades de
anfetaminas.
A Operação Carnaval faz
parte da operação integrada
Rodovida, iniciada em dezembro do ano passado e que segue até o próximo dia 21.

Polícia Ambiental flagra corte de árvores e suposta construção irregular

Na quinta-feira, dia 18, um
jovem também de 20 anos foi
preso. Contra ele foi cumprido
um mandado de prisão por tentativa de homicídio.
Atala disse que o motivo do
crime foi por causa de uma disputa entre facções criminosas
pelo domínio de territórios do
tráfico de drogas, em Barra do
Piraí. O suspeito foi localizado e
detido pelos agentes, em Vargem Grande.
O delegado explicou que o
jovem tem vários antecedentes
criminais. Ele já teve passagem
pela polícia duas vezes por dois
homicídios, outras duas por tráfico de drogas, também duas
vezes por porte ilegal de arma,
além de uma vez cada, pelos
crimes de injúria, ameaça e lesão corporal.
O suspeito estava foragido
desde 2020, quando ocorreu a
tentativa de homicídio.

TERMO ADITIVO Nº 004

caso aconteceu na Rua Vicente Panaíno, no bairro Guarita,
após o comerciante de um estabelecimento localizado no
bairro Getulândia, informar à
PM que os suspeitos – que estariam dentro de um Fiat Doblô –, tentaram fazer compras
com uma nota de R$ 100, supostamente falsificada.
A dupla foi abordada em

PRF registra redução de violência no trânsito durante Operação Carnaval

Paraty

Termo aditivo nº 004 ao contrato nº 027/2019, celebrado entre o Município de Paraty, através do
Fundo Municipal de Saúde e a empresa Cone Sul Construções Comércio e Serviços Ltda - Me,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.145.181/0001-96, que visa à supressão de R$ 31.899,66 (trinta e um
mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) no valor global do referido contrato,
devido a segunda re-ratificação da planilha de custos-quantitativos e à prorrogação do prazo contratual
por mais 02 (dois) meses, passando seu vencimento de 09/12/2020 para 09/02/2021. O presente
Termo Aditivo está fundamentado no Artigo 65 inciso I alínea “b” §1º e Artigo 57 Inciso I §1º da Lei
Federal nº 8.666/93.
PARATY, 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Material apreendido foi levado para a 166ª DP

Dupla é flagrada com aproximadamente
R$ 1.200 em notas falsas em Rio Claro

Outro preso

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty

nha, 06 sacolés de cocaína,
01 máquina de cartão de
crédito e 01 aparelho celular. O suspeito e todo material apreendido foram encaminhados à 166ª DP.
Segundo policiais do 33º
BPM, o flagrante foi possível durante patrulhamento.
O homem foi revistado após
atitude suspeita e todo material foi encontrado dentro
de uma blusa guardada na
mochila que o suspeito
transportava. Ele foi autuado por tráfico de drogas,
permanecendo preso, à disposição da Justiça.

rante diligências nas imediações, os policiais identificaram
o corte de uma árvore de grande porte com indícios de uso
de motosserra e outras duas
árvores de médio porte caídas
no interior da propriedade denunciada, além da construção
de um muro de contenção de
pedras, afixados com concreto
e uma ampliação de um deck
de madeira. Uma máquina betoneira também foi flagrada as
margens da zona costeira da
propriedade”, informou o Disque Denúncia.
Os agentes fizeram contato
com um homem – que se apresentou como servente da obra
– e o mesmo informou, no portão da propriedade, que os res-

Torna pública a abertura de processo
seletivo para contratação de Coordenador de
Promoção Social para atuar em Barra Mansa/RJ.
Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – Nº 989/20.
Maiores informações serão disponibilizadas no endereço eletrônico: http:/
/www.sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrições, que será
de 22/02/2021 a 01/03/2021.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação documental,
prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista final.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
EPI’S PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
Início do recebimento das propostas: 23/02/2021 às 17:30
Encerramento de recebimento: 05/03/2021 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 05/03/2021 às 09:01 horas
Início do Pregão: 05/03/2021 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE PINTURA.
Início do recebimento das propostas: 26/02/2021 às 17:30
Encerramento de recebimento: 10/03/2021 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 10/03/2021 às 09:01 horas
Início do Pregão: 10/03/2021 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.
compras@gmail.com ou ainda na Coordenadoria de Compras e Licitações
da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, à Rua Luis Ponce, n. 263 – Centro
– Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

ponsáveis pelo local não se encontravam e por esse motivo
não poderia autorizar a entrada dos policias militares. Por
conta do ocorrido, a equipe da
4ª UPAm procedeu ao Fórum
de Paraty, onde após explicar
os fatos ao assessor da promotoria, o mesmo informou que
por ser um crime continuado e
de baixo potencial ofensivo, o
ideal seria registrar a ocorrência na delegacia para que fosse
encaminhado ao Ministério
Público. Diante dos fatos, os
policiais se dirigiram à 167ª
DP, onde os fatos foram regis-

trados com base nos artigos 39,
60 e 69 da lei de crimes ambientais.
No Sul Fluminense, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, através
do telefone 0300 253 1177 (custo
de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” ou
ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.
org.br). Em todos os canais, o
anonimato é garantido ao denunciante.

*As informações são
do Disque Denúncia

