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B PARLAMENTARES DA BANCADA DO RIO

Flordelis e Daniel Silveira:
prioridade no Conselho de Ética
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B Em meio ao impasse sobre a

ordem de tramitação de processos contra deputados no
Conselho de Ética da Câmara, o presidente do colegiado, Juscelino Filho (DEMMA), informou ao EXTRA
que as situações de Daniel
Silveira (PSL-RJ) e de Flordelis (PSD-RJ) serão pautadas e devem ter relator designado na sessão de amanhã.
Os dois casos vão tramitar
paralelamente, com prioridade sobre outros processos.
Na semana passada, a Câmara anunciou a reativação do
conselho, que estava paralisado desde antes pandemia,
na esteira da prisão de Silveira, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
defendeu que o caso de Flordelis fosse julgado antes.
Após ter a prisão determinada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) e mantida por
larga maioria pelo plenário
da Câmara na última sextafeira, Silveira não deve ter o
mandato cassado pelo Conselho de Ética de Decoro Parlamentar da Câmara. Segundo lideranças da Casa, a tendência até agora é que o par-

lamentar, preso na semana
passada após ofender ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), seja punido
apenas com uma suspensão,
o que é visto como uma reprimenda suficiente ao deputado bolsonarista. Desse modo, o colegiado manterá a
tradição de adotar punições
brandas aos seus pares.
Tanto o caso de Daniel
quanto o de Flordelis, acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do
Carmo, em junho de 2019,
começam a ser analisados
amanhã no Conselho de Ética da Câmara. Suspensa pelo
PSD após ser apontada como
mandante do crime, a parlamentar, que usa tornozeleira
eletrônica, não votou na sessão que manteve a prisão de
Silveira, alegando que teve
“mal súbito”.
Os dois processos passarão
à frente de outros que aguardam a apreciação do colegiado. Entre os casos que esperam análise, está um outro de
Silveira, que responde por
ter gravado e divulgado uma
reunião de deputados do PSL
na época em que o partido rachou entre apoiadores do
presidente Jair Bolsonaro e
do presidente da legenda,
Luciano Bivar (PE).

Flordelis usa tornozeleira eletrônica e Daniel Silveira teve a prisão decretada mantida pelo STF e pela Câmara dos deputados

Como se dá o andamento dos trabalhos
B Durante a pandemia, o Conse-

lho de Ética não funcionou, mas
foi reativado na semana passada. Os integrantes do colegiado
têm uma reunião já marcada para amanhã, às 14h, com parte
dos membros participando presencialmente e outra de modo
virtual. De acordo com o presidente do conselho, Juscelino Filho (DEM-MA), os casos de Daniel Silveira e de Flordelis vão
tramitar paralelamente.
— Os dois casos serão os primeiros desta terça-feira — afirmou Juscelino.

A expectativa é que o colegiado consiga instaurar amanhã os
dois processos e designar os relatores para avaliar as representações que pedem a cassação
dos dois parlamentares. Em seguida, os deputados têm dez dias para apresentar defesa. Depois, inicia-se a fase de instrução
probatória do processo que pode durar até 40 dias. Por fim, os
relatores têm dez dias para preparar o parecer final que será encaminhado à votação. Sem contratempos ou protelação, este
trâmite demoraria cerca de dois

meses. A avaliação é que o caso
de Silveira tramite com um pouco mais de rapidez.
Há a expectativa de que, no
início de marPRAZOS
ço, a composiSem
ção do Conseprotelação,
lho de Ética setrâmite deve
ja renovada.
demorar
Neste caso,
cerca de
novos relatodois meses
res serão designados e poderá atrasar um defecho. Dos 21
membros titulares do colegiado,
14 votaram a favor de manter a

prisão de Daniel Silveira.
Após a Câmara ter mantido a
prisão em flagrante de Silveira,
caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes decidir se decreta prisão preventiva, o que
manteria o deputado encarcerado por prazo indeterminado, ou
se relaxa essa prisão em medidas cautelares.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) propôs ao ministro a aplicação de tornozeleira
eletrônica com um regime de recolhimento domiciliar com autorização para ir trabalhar.

Protestos contra Jair Bolsonaro em várias cidades
B Manifestantes

fizeram
uma carreata contra o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido), na manhã de
ontem, na Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, no
Distrito Federal. O grupo
reivindicava agilidade na
compra e produção das vacinas contra a Covid-19 e
pedia a prorrogação do Auxílio Emergencial.
O ato foi convocado por
centrais sindicais e contou
com a participação de parti-
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dos que fazem oposição ao
governo federal. Às 10h, os
manifestantes se concentravam em frente ao Palácio
do Buriti, no Eixo Monumental. Por volta das 11h,
eles seguiram até a Esplanada dos Ministérios.
Alguns dos participantes
ficaram às margens da via,
segurando cartazes com dizeres como “impeachment
já’’ e “vidas são prioridade’’.
A fileira de carros ocupava duas faixas da pista e um

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021
ADMINISTRATIVO nº 0145/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA CONTÁBIL
ÓRGÃO GESTOR: Fundo Municipal de Saúde de Sumidouro/RJ
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALOR ESTIMADO: R$ 118.800,00
TIPO: Menor Preço
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro – Tel: (0XX22) 25311128/1513 das 09h às 16h.
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 10h do dia 05/03/2021
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 05/03/2021, às 10h
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto. de Licitações, à Rua Alfredo Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.
Sumidouro, 19 de fevereiro de 2021.
Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
PREGOEIRO
Diretor do Departamento de Licitações.

Na Capital Federal, ato pedia agilidade na vacina contra Covid e impeachment do presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/11509/20
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2021
OBJETO: Aquisição de insumos (curativo bota de unna) para atender as necessidades do Programa de HIPERDIA da Rede Municipal de Saúde de Mesquita.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPIs PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
Início do recebimento das propostas: 23/02/2021, às 17h30
Encerramento de recebimento: 05/03/2021, às 09h
Abertura das propostas: 05/03/2021, às 09h01
Início do Pregão: 05/03/2021, às 09h30

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA.
Início do recebimento das propostas: 26/02/2021, às 17h30
Encerramento de recebimento: 10/03/2021, às 09h
Abertura das propostas: 10/03/2021, às 09h01
Início do Pregão: 10/03/2021, às 09h30
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 2106-3411, através
dos 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
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Telefone: (21) 2042-3085.

FIRJAN/SENAI/SESI/IEL
Pregão Eletrônico nº 012/2021
Resultado de Julgamento
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
de notebook e desktop, para atendimento às
necessidades da Firjan, do SENAI, do SESI e do IEL.
Vencedor: Dell Computadores do Brasil Ltda
(item 01)
Item Cancelado: 02
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Mônica Narciso
Pregoeira

grupo de ciclistas também
acompanhou todo o ato.
Durante o protesto, os
manifestantes foram orientados a não usar buzina, para evitar multas por parte da
Polícia Militar. Não houve
ocorrências.
Além do ato na Capital Federal, outras cidades também contaram com protestos contra o presidente ontem. No Sudeste, Rio de Janeiro e a cidade serrana de
Teresópolis reuniram manifestantes. No estado de São
Paulo, além da capital, várias cidades do interior realizaram carreatas.
Já no Sul, em Santa Catarina, os atos pedindo o impeachment de Bolsonaro e a
urgência do retorno do auxílio emergencial se concentraram em Florianópolis
e Joinville. Na região Centro Oeste, Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul, também teve atos.
No Nordeste, cidades como João Pessoa e Maceió
reuniram opositores ao presidente. No Ceará, Juazeiro
do Norte contou com movimentação e no Rio Grande
do Norte, a capital Natal
apresentou protestos.
Ao todo, foram registradas manifestações em 12 estados do Brasil, além de o
Distrito Federal.
t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 SMS - SRP - ERRATA
Processo Administrativo n. º 14553/2020
A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata do Edital:
Onde se lê: C.3 - Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o item objeto da licitação, demonstrando que a licitante administra ou administrou serviços terceirizados, com, no mínimo, 10% (cinquenta por cento)
do número de empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em
decorrência desta licitação. (Acórdão TCU nº 8364/2012 - 2ª Câmara).
Leia-se:
C.3 - Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características
e quantidades com o item objeto da licitação, demonstrando que a licitante administra ou
administrou serviços terceirizados, com, no mínimo, 10% (dez por cento) do número de
empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta
licitação. (Acórdão TCU nº 8364/2012 - 2ª Câmara).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de preços nº 14/2021 - Objeto: contratação de empresa especializada para executar
serviço de reforma, conforme Edital. Data/Hora: 17/03/2021 às 13:00horas. Processo
Administrativo n°: 30.581/2020. Processo Administrativo n°: 3.500/2021. Editais disponíveis
site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Contato: e-mail: editais.resende@gmail.
com ou tel: (024) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

