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Dois homens são assassinados no bairro Retiro
Paulo César Dinelli Maia, o ‘Paulinho Siri’,
e Guilherme Mateus da Cruz, conhecido como ‘Parangolé’, foram mortos a tiros
Volta Redonda
Dois assassinatos foram registrados na manhã de ontem (26) no
bairro Retiro. O primeiro foi o de Paulo César
Dinelli Maia, o “Paulinho Siri”, de 56 anos,
morto nas proximidades
da Escola Municipal
João Pio de Abreu, na
Rua Reverendo Israel Vieira Ferreira.
Segundo informações,
a vítima usava uma tornozeleira eletrônica. Siri
foi preso em novembro
de 2015 pela Polícia Federal. Ele foi um dos alvos da Operação Cocite,
realizada em dezembro
de 2014 pela PF, mas, naquela ocasião – em que
foram presas 17 pessoas,
entre elas oito policiais
civis – os agentes não o
encontraram.
Siri acabou sendo preso quase um ano depois,
no Moinho de Vento, em
Barra Mansa. Segundo a
PF divulgou na ocasião,
ele estava na casa do sog ro. Siri teve a prisão
ordenada pela Justiça
em uma investigação sobre tráfico de drog as.
Ele era suspeito de tráfi-

co de drogas e associação à organização criminosa.
Segundo testemunhas,
um homem usando touca ninja surpreendeu a
vítima, morta a tiros por
volta das 9h. Após os
disparos, o Samu chegou
a ser acionado, mas ao
chegar ao local encontrou Paulo já sem vida.
O outro homem assassinado foi identificado
como Guilherme Mateus
da Cruz. O crime foi na
Rua Vicente Celestino. A
vítima era conhecida
como “Parangolé”.
Guilherme, que foi baleado, chegou a ser levado ao Hospital do Retiro,
mas chegou já sem vida.
O delegado titular da
93ª DP (Volta Redonda),
Wellington Vieira, vai
apurar se os homicídios
ocorridos no Retiro têm
alguma ligação.
O policial vai requisitar imagens de câmeras
de se gurança que possam ter re gistrado os
dois crimes. Qualquer
denúncia pode ser feita
através do Disque Denúncia da 93ª DP, o 197,
conhecido como Teia Invisível.

PRF e Polícia
Civil apreendem 85
quilos de maconha na
Rodovia Rio-Santos
Angra dos Reis
Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) e a Polícia
Civil resultou na apreensão de 85 quilos de maconha, no final da noite de
segunda-feira (25), em Angra dos Reis. O flagrante
aconteceu na BR-101 (Rodovia Rio-Santos).
Durante uma fiscalização, policiais pararam
uma caminhonete que seguia em direção ao Rio.
Durante a abordagem, o
motorista, que estava so-

zinho, aparentou nervosismo, o que motivou
uma fiscalização minuciosa no veículo.
Foram encontrados 85
quilos de maconha, em
um fundo falso na carroceria do veículo. O motorista, de 44 anos, foi preso e afirmou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga até um
posto de combustível localizado na Avenida Brasil. A ocorrência foi encaminhada à 41ª DP, no
bairro Tanque, no Rio de
janeiro.

Preso suspeito
de praticar furtos
em estabelecimentos
comerciais em Resende
Resende
Com ajuda de câmeras
de segurança, policiais
militares prenderam na
tarde desta terça-feira (26),
um homem, de 27 anos,
que vinha arrombando estabelecimentos comerciais, no bairro de Campos
Elíseos, em Resende.
Segundo a PM, ele apa-

recia nas imagens entrando de madrugada em uma
pastelaria e padaria, onde
furtou dinheiro, cigarros
e aparelhos elétricos.
O suspeito foi detido
quando se encontrava na
Praça Oliveira Botelho, no
Centro de Resende, após
ser reconhecido pelos policiais. Ele foi levado para a
89ª DP (Resende).

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2020/A
OBJETO: AQUISIÇÃO INSULINA LANTUS REFIL P/CANETA 3ML
Início do recebimento das propostas: 28/05/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 09/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 09/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 09/06/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2020/A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCETAS - REGISTRO DE PREÇO.
Início do recebimento das propostas: 28/05/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 09/06/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 09/06/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 09/06/2020 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 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

Gerente do tráfico do Morro da
Caixa d´Água é preso em Angra dos Reis
Disque Denúncia

Angra dos Reis
Um homem, considerado gerente do tráfico
de drogas no morro da
Caixa d´Água foi preso
nesta terça-feira (26) na
Itinga, em Ang ra dos
Reis, quando policiais
militares verificavam informações sobre tráfico
de drogas encaminhadas
pelo Disque Denúncia
(0300 253 1177).
Se gundo os agentes
do 33º BPM (Angra dos
Reis), a equipe realizava
patrulhamento na localidade, quando observaram um homem em atitude suspeita com uma
mochila nas costas.
Quando percebeu que os
policiais se deslocavam
em sua direção, ele ten-

tou fugir, entrando um
uma residência próxima,
onde acabou sendo capturado. Ao ser preso, os policiais identificaram-no
como sendo Daivid Alcântara dos Santos, vulgo
“DVD”, gerente do tráfico
no Mor ro da Caixa
d´Água e responsável por
efetuar tiros contra os
agentes quando eram realizadas operações em diversas comunidades. No
interior de sua mochila,
foram encontrados 113 pinos de cocaína e 38 de
maconha. Diante dos fatos, ele foi encaminhado
juntamente com o material apreendido à 166ª DP,
onde a ocorrência foi registrada.
Vale ressaltar que a população de Angra dos Reis

Ação: No interior da mochila do suspeito foram encontrados 113
pinos de cocaína e 38 de maconha
pode denunciar qualquer
atividade criminosa na cidade ao Disque Denúncia,
através do telefone 0300 253
1177(custo de ligação local)

ou ainda pelo aplicativo
“Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.

Mulher de 48 anos morre
em acidente na Via Dutra
PRF

Barra Mansa
Uma mulher de 48
anos morreu em um acidente na Via Dutra, em
Barra Mansa, no Km 266,
sentido RJ, na tarde de
ontem (26).
Segundo informações
da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro em
que ela estava com o marido perdeu a direção e se
chocou com a defensa metálica, que atravessou o
veículo. A mulher morreu
na hora, já o motorista
não se feriu.
A pista chegou a ficar
interditada, mas foi totalmente liberada às 16h30.

Acidente: Motorista perdeu
a direção e se chocou com
a defensa metálica

PM estoura ponto de venda e
embalagem de drogas em Barra Mansa
PM

Barra Mansa
Uma incursão da Polícia
Militar no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, na noite de segunda-feira (25), acarretou em duplo prejuízo a
uma facção criminosa.
Os policiais estouraram
um ponto de venda de drogas
e descobriram um imóvel que
era usado para embalar os entorpecentes. No local, foi encontrado farto material usado
pelos criminosos.
A operação começou a partir de denúncias recebidas pe-

los policiais, que foram ao
bairro apurar a ocorrência de
drogas na localidade conhecida como “igrejinha”. Após
breve campana, os PMs reconheceram os dois suspeitos
denunciados em atitude suspeita.
Um deles fugiu, mas outro
acabou detido. Foram encontrados 17 pequenos tabletes de
maconha e 53 pinos de cocaína. Os policiais ainda encontram no imóvel usado para
enrolação um liquidificador,
duas balanças de precisão, 500
pinos vazios e fita adesiva.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
AVISO DE NOVA DATA DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna-se público que será realizado no dia 15 de Junho de
2020 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty, a Tomada de Preços que tem como
objeto: REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a eventual
“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de internação compulsória de adolescentes e adultos de ambos os sexos, para tratamento e recuperação de dependência química”, pessoas com risco eminente de vida e portadores de deficiência física
(cadeirante) com decisões judiciais. O edital estará á disposição no site da Prefeitura Municipal
de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao.paraty@hotmail.com.
Paraty, 26 de Maio de 2020.
SAULO VIEIRA
Secretário de Administração

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020
A Prefeitura Municipal de Paraty torna-se público que será realizado no dia 18 de Junho de 2020
às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty, o Pregão Presencial que tem como
objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de construção
para atender a demanda Secretaria Municipal de Obras e Transporte, conforme especificações/
condições constantes do ANEXO I do presente Edital. O edital estará á disposição no site da
Prefeitura Municipal de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail:
licitacao.paraty@hotmail.com.
Paraty, 26 de Maio de 2020.
SAULO VIEIRA
Secretário de Administração

Material: PMs encontram no imóvel usado para enrolação um
liquidificador, balanças de precisão, pinos vazios e fita adesiva
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020
O Secretário de Obras e Transportes, Sr. José Carlos Ribeiro, juntamente com o Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Luciano de Oliveira Vidal, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela
legislação em vigor, tornam público que deixam de realizar licitação para contratar em caráter de
emergência, através da Dispensa de Licitação nº 003/2020, a empresa QUALYTA SERV. E
CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.756.604/0001-23, ao valor global de R$
62.000,00 (Sessenta e dois mil reais) pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da assinatura do
contrato. A presente Dispensa de Licitação está amparada no Artigo 4º B da Lei Federal 13.979 e da
Lei 8666/93.
PARATY, 25 DE MAIO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2020
CONTRATANTE: Município de Paraty
CONTRATADO: QUALYTA SERV. E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 30.756.604/0001-23
OBJETO: aquisição de material de limpeza para higienização de ruas e locais públicos do
Município, para serem utilizados pela secretaria Municipal de Obras e Transporte.
PRAZO: 6 meses a contar da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais)
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 003/2020.
PARATY, 25 DE MAIO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL

