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Festa ao
vivo no
Multishow

LGAÇÃO
BRUNNO RANGEL/DIVU

B Sexta-feira é dia de arrastar o

sofá, tirar o look do armário e
se preparar para a #FestaEmCasa do Multishow. O canal
vai exibir as apresentações do
Baile da Favorita, que foram
transmitidas em agosto de
2019. O público poderá acompanhar, em janelas na TV,
celebridades participando da
festa e interagindo ao vivo,
diretamente de suas casas,
com Carol Sampaio no comando. Entre os convidados, estão
Paolla Oliveira, Thaila Ayala e
Monique Alfradique. O evento
contou com apresentações de
Lexa, MC Marcinho, Nego do
Borel e Bloco da Favorita.

B O jogo da discórdia de an-

Recorde de share
B As reprises de “Novo mun-

do” (38%) e “Totalmente
demais” (46%) registraram
recorde de share na última
segunda-feira.

B Na próxima segunda-feira, o

Gloob estreia “Power players”,
uma animação inédita criada
pela produtora responsável pelo
sucesso mundial “Miraculous
Ladybug”, “Operação big hero” e
“Ben 10”. Os personagens aprendem lições sobre autoestima,
amizade e resolução de conflitos.

B Há quase duas décadas, Aline Wirley era uma das

candidatas do extinto “Popstar”, programa do SBT
de onde a banda Rouge surgiu. Hoje, ela vivencia
um cenário diferente: é uma das juradas do “The
four”, atração comandada por Xuxa Meneghel na
Record. “Sei como um programa como esse pode
mudar a vida de alguém. Eu me sinto conectada aos
participantes, exatamente por saber como é estar
ali. Eu me lembro do meu passado, de sair do interior de São Paulo, sem ter dinheiro para voltar para
casa, para ir para uma audição. Eu me reconheço
em cada um deles”, conta a cantora, que, se pudesse
dar uma dica para os participantes, diria: “Escolha
uma música que você tem domínio e que mostra sua
capacidade vocal. Muitas vezes, a pressão emocional acaba atrapalhando a performance”.

Boneco com vida
B A narrativa inédita conta a

história de Axel, um garoto que é
capaz de se transformar em um
brinquedo com vida. Com ajuda
da “minergia”, a substância que
dá vida aos bonecos, ele recruta
um time de aliados para derrotar
as ameaças de Madcap e sua
gangue de brinquedos do mal.

Em 2017, após um hiato de 11 anos, a banda Rouge
se reuniu para uma turnê especial. No ano passado,
as integrantes anunciaram o fim da reunião. “A nossa intenção não era continuar com o Rouge, mas
sim celebrar uma história de que todas nós temos
orgulho. Nossa música embalou uma geração”, explica Aline, que tem planos de lançar um projeto solo ainda neste semestre: “Será meu primeiro álbum
solo autoral. Comecei o processo dele há três anos.
É uma das minhas maiores realizações artísticas.
Sou uma cantora independente e colocar um trabalho na rua é desafiador”.

Maior segunda
do ‘BBB 20’
teontem deu ao “BBB 20” a
maior audiência numa segunda-feira, com 31 pontos e
49% de participação em São
Paulo. Desde a última segunda do “BBB 18” o programa
não superava essa marca.

Novo desenho

‘Sei como um programa pode mudar a vida de alguém’,
diz a cantora Aline Wirley, jurada do ‘The four’

Somente na reta
final de “Avenida
Brasil” que as mulheres de Cadinho
(Alexandre Borges) ganharam uma trama interessante. A saga delas
vivendo no Divino é ótima.

REPRODUÇÃO

Cena vai ao ar na sexta-feira
B A icônica cena de Cacau Protasio em “Avenida
Brasil”, que virou meme, será reexibida nesta sextafeira. Na sequência, Zezé está cantando “eu quero
ver você correr atrás de mim”, verso da canção
“Correndo atrás de mim” do Aviões do forró. Mas
ela muda a letra para “eu quero ver tu me chamar
de amendoim”. Na época, a diretora Amora Mautner pediu a ela improviso, e a sugestão para a versão inusitada veio de um funcionário da produção.

HOJE NAS NOVELAS

Não cola ver Rafa
chamando Marcela
de Má na hora de
falar mal dela, e
Flayslane de Flay. Até as
mães esquecem os apelidos dos filhos na hora de
uma bronca. Será
falsidade?

Os resumos das novelas são de responsabilidade das emissoras e podem sofrer alterações

Leia na íntegra os resumos divulgados pelas emissoras no site do EXTRA: extra.globo.com
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B Passam-se dois meses.

B

Joaquim aprende costumes indígenas. Anna
fica indignada ao saber
que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravos.

B Rosângela avisa a Cleide

B

Jorge apela ao bom
senso de Vera para eles se
entenderem sobre o filho,
mas ela afirma que ele
tem sorte por não apresentar queixa na polícia.

B Após a campanha do

Antônio vê Fonseca
na clínica e corre para
avisar Cindy que ela
precisa fugir de lá, mas
não dá tempo e ela se
esconde.

As meninas visitam
Keyla e Tonico e comemoram sua amizade.
Anderson e Tina se interessam um pelo outro.

que quer pôr Florisval na
cadeia por falta de pagamento de pensão. Jonatas
insinua à mãe que está
apaixonado por Eliza.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2020
ADMINISTRATIVO nº 3983/2019
REMARCAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE (PÃO, LEITE E MANTEIGA)” - SMDS
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Sumidouro - RJ
MODALIDADE: Pregão Presencial
VALOR ESTIMADO: R$ 24.875,00
TIPO: Menor Preço Por Item
EDITAL DISPONÍVEL: Dept. de Licitação – Prefeitura Municipal de Sumidouro – Tel: (0XX22) 25311128/1513 das 09:00 às 16:00 horas.
VALOR DO EDITAL: 01 (uma) Resma (500 folhas) de Papel A4
CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 14h00min do dia 05/05/2020
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 05/05/2020 às 14h00min
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Sumidouro – Depto. de Licitações, à Rua Alfredo Chaves, 39, Centro, Sumidouro, RJ.
Sumidouro, 07 de abril de 2020.
Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
PREGOEIRO
Diretor do Departamento de Licitações.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 007/2020/A
1-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PARTE DO CREMEB, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA USF
ANO BOM.
2-DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 07 de maio de 2020, às 10:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ELABORAÇÃO, PREPARO,
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O HOSPITAL DA MULHER
DE BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO.
Início do recebimento das propostas: 08/04/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 29/04/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 29/04/2020 às 09:30 horas
PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.
Início do recebimento das propostas: 08/04/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 29/04/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 29/04/2020 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 2106-3411,
através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br 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

Espelho Amigo, Filipa vira
meme na internet. Verônica e Gleyce pedem desculpa para Arlete e a chamam de volta para o CLP.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

B

Danielle é avisada de
que seu irmão morreu
em um acidente de carro. Tereza Cristina liga
para Renê e ouve a voz
de Griselda.

B

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

P O R T A R I A Nº. 155/2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Exonerar, a pedido, a servidora Elisabete Conceição dos Santos, matrícula 20/600,
do cargo de Secretária Municipal de Educação, em virtude de candidatura a cargo eletivo
no pleito previsto para 04 de outubro de 2020, conforme determina a Lei Complementar
Federal nº. 64, de 18 de maio de 1990 e a Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, a
partir de 04 de abril de 2020.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, surtindo efeitos a partir de 04 de abril de 2020.
Rio Claro/RJ, 02 de abril de 2020.
José Osmar de Almeida
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA
AO Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saúde
Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº
03682/2020, 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 45/48 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para
aquisição de 2000 (dois mil) Imunoensaio cromatográﬁco rápido para a detecção
qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em sangue total, soro ou
plasma como auxílio ao diagnóstico de infecções primárias e secundárias pelo
novo Coronavírus. Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.343.029/0001-90, no valor de
R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).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, 03 de abril de 2020.
Érika Ribeiro Barbosa
Coordenadoria de Compras e Licitações
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, 03 de abril de 2020.
Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA
AO Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saúde
Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº
03652/2020, 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 88/91 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação
é para aquisição de máscaras descartáveis pelo novo Coronavírus. Empresa: LSB
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ:03.892.308/0001-87, no valor de R$
453.810,60 ( quatrocentos e cinqüenta e três mil oitocentos e dez reais e sessenta
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, 07 de abril de 2020.
Érika Ribeiro Barbosa
Coordenadoria de Compras e Licitações
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, 07 de abril de 2020.
Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

