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B ARMAMENTO DE FOGO

Polícia
apreende
menos
armas
No Rio, queda foi de 23% no
primeiro semestre deste ano,
na comparação com 2019
Giampaolo Braga
giampaolo.braga@extra.inf.br

B A apreensão de armas de fo-

go pela polícia do Rio teve
queda de 23% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período
de 2019. A redução na retirada de fuzis das mãos de criminosos, porém, foi ainda maior:
entre janeiro e junho de 2020,
o número de armas de guerra
apreendidas caiu 41%, quando comparada com os primeiros seis meses do ano passado.
Em junho, o tráfico perdeu
apenas quatro fuzis no estado,
diminuição de 90% em relação ao mesmo mês de 2019.
Os dados foram divulgados na
quinta-feira pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP).
Os quatro fuzis apreendidos
tornam junho deste ano o segundo pior mês para o índice
na série histórica do ISP —
desde 2007 — atrás apenas de
dezembro de 2007, quando

foram três. Desde 5 de junho,
está em vigor uma determinação do ministro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), restringindo a realização de operações policiais no
estado durante a pandemia.
De acordo com a Secretaria estadual de Polícia Civil e a Polícia Militar, a redução nos números de apreensões de armas
são reflexo das medidas de enfrentamento ao coronavírus.
A queda na retirada de fuzis
das ruas, porém, já vinha desde o início do ano. Todos os
primeiros cinco meses de
2020 tiveram diminuição na
apreensão desse tipo de armamento, na comparação com
2019. O mesmo ocorreu em
relação ao total de armas
apreendidas.
Das 39 Áreas Integradas de
Segurança Pública (Aisps) do
estado — que ocupam o território equivalente ao de um batalhão da Polícia Militar — 23
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experimentaram queda na
quantidade de fuzis apreendidos no primeiro semestre deste ano. Alguns casos chamam
atenção, como a área do 16º
BPM (Olaria), que engloba o
Complexo do Alemão. Lá, a redução no número de armas de
guerra retiradas das ruas foi
de quase 88%, passando de 33
fuzis entre janeiro e junho de
2019 para quatro no mesmo
período de 2020.
A PM alega que retirou de
circulação neste semestre
3.430 armas de fogo no estado, entre as quais 153 fuzis.
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Área chama a atenção
de à área do batalhão de Jacarepaguá — outra área conflagrada, com guerras constantes entre facções do tráfico e entre traficantes e
milicianos, mesmo durante a
quarentena — a diminuição
na apreensão de fuzis foi de
86% no primeiro semestre.
Nos primeiros seis meses de
2019, a polícia retirou de circulação ali 22 fuzis, uma mé-

Tecnologia foi
uma das principais
promessas de
campanha de Witzel
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B Na Aisp 18, que correspon-
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das principais promessas de campanha do governador Wilson Witzel, as câmeras
de reconhecimento facial, empregadas para auxiliar em
prisões e na identificação de
crimes no Rio, não estão mais
funcionando desde o fim do
ano passado. Depois de um período de testes, os equipamentos saíram de operação e não
há previsão de retomada.
O sistema começou a funcionar no carnaval do ano passado,
em Copacabana. Nessa primeira fase, foram 11 dias de vigilância pelas câmeras, que conseguem identificar foragidos da
polícia e veículos roubados. Em
seguida, entre 6 de julho e 19 de
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Câmeras de
reconhecimento
facial já não
funcionam mais

dia de quase um por semana;
este ano, foram três
apreensões no primeiro semestre, ou uma arma tirada
das mãos dos criminosos a
cada dois meses, em média.
Não só os fuzis tiveram redução nas apreensões. Houve queda no número de pistolas e revólveres apreendidos,
tanto no acumulado do primeiro semestre quanto no
mês de junho.
t
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outubro, foram contemplados
os entornos do Maracanã e do
Aeroporto Santos Dumont. As
105 câmeras foram cedidas pela empresa de telefonia Oi.
A Oi informou que o termo de
cooperação com o governo acabou no ano passado “e não houve av anço no projeto”. O governo disse que os questionamentos deveriam ser feitos para a
Polícia Militar. As câmeras pararam de funcionar em outubro
de 2019, mas a PM atribuiu a
paralisação do sistema à pandemia e disse que o processo será
retomado.
t
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Flordelis presta novo depoimento hoje
Carolina Heringer
carolina.heringer@extra.inf.br

B Está marcado para hoje o de-

poimento da deputada federal
Flordelis dos Santos de Souza
(PSD) na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
de Niterói. A parlamentar foi
intimada para ser ouvida no
inquérito aberto em outubro
do ano passado, após o EXTRA
ter denunciado que Flordelis
mantinha há oito anos a adolescente de 17 em sua casa
sem que nunca tivesse entrado

com pedido de adoção ou
guarda da menina. A Polícia
Civil apura como a menina
chegou à casa da deputada.
Como o EXTRA revelou ontem, os pais da garota afirmaram aos investigadores que
nunca deram
INQUÉRITO consentimento
Deputada vai para que a filha
falar sobre
fosse morar
menina que
com Flordelis e
viveu em sua afirmam que a
casa de forma menina havia
irregular
desaparecido.

Os depoimentos de testemunhas revelaram que a menina
passou pelas mãos de três pessoas até chegar à deputada.
A polícia já sabe que André
Luiz de Oliveira, um dos filhos
afetivos de Flordelis, foi o responsável por levar a menina
para a casa da família da pastora em outubro de 2011,
quando ela tinha 8 anos. Ele
admitiu à polícia que pegou a
criança com Carlos Knust e
sua mulher, Claudia. Carlos é
gerente-comercial da MK Mu-

sic, gravadora gospel com a
qual Flordelis tem contrato. O
casal também confirmou aos
agentes que foi o responsável
por entregar a garota a André.
Em depoimento, o gerente
relatou que uma prima sua,
Delcenir Knust, lhe pediu
ajuda para fazer contato com
Flordelis, pois uma tia da criança, identificada como Cristina, disse que a mãe não tinha condições de cuidar da
menina. A tia e a mãe dão
uma versão diferente .
t
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Três suspeitos são mortos em operação

Idoso é preso por violência doméstica

B Policiais

B Policiais penais da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário prenderam, na tarde de
sábado, Moyses Francisco
da Rocha, em Magé, na Baixada Fluminense. O idoso,
de 65 anos, foi condenado
por lesão corporal e violên-

do Batalhão de
Choque realizaram, na manhã de ontem, uma operação na comunidade da Cidade Alta, na Zona Norte do
Rio. Os agentes apreenderam armas, veículos e outros objetos usados para auxiliar o tráfico na região. Se-

gundo a Polícia Militar, três
suspeitos morreram. A corporação alegou, em nota,
que os agentes foram recebidos a tiros na comunidade e
o primeiro suspeito ferido
foi levado para o Hospital
Getúlio Vargas, mas não resistiu. Ninguém foi preso.

cia doméstica. Segundo as
autoridades, Moyses sempre foi agressivo com sua excompanheira, com quem ficou casado por 23 anos. Em
uma das brigas do casal, ele
chegou a apontar uma arma
para a vítima, que sofreu outras agressões.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
NOVA DATA

ARQUIVO

A parlamentar foi intimada

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI COMUNICA QUE REALIZARÁ, NO DIA 31 (TRINTA E UM) DE JULHO DE 2020, ÀS 10:00h, NA
SALA DE LICITAÇÃO/SMA LOCALIZADA NA
RUA VISCONDE DE SEPETIBA Nº 987/5º ANDAR – CENTRO – NITERÓI - RJ, CERTAME NA
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, SOB O
Nº 012/2020, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E OPERACIONAL DO ELEVADOR
DE PASSAGEIROS, COM CAPACIDADE DE 2475
KG - 33 PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS, NO PARQUE MUNICIPAL EDUARDO
TRAVASSOS (PARQUE DAS ÁGUAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO
DE REFERÊNCIA (ANEXO 8), ESPECIFICADOS E
QUANTIFICADOS NA FORMA DA PROPOSTA DE
PREÇOS (ANEXO 4).
O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER RETIRADOS PELO SITE www.niteroi.rj.gov.br. NO
ÍCONE AVISO DE LICITAÇÃO – SMA OU NO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO NA
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987/5º ANDAR,
DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS (É NECESSARIO 01
PEN DRIVE PARA GRAVAÇÃO DA PLANILHA DA
PROPOSTA E 01 RESMA DE PAPEL A4).
CONCYR FORMIGA BERNARDES
PREGOEIRA
COMISSÃO DE PREGÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
ERRATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/3892/20
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
AVISO DE LICITAÇÃO, publicado em 06/07/2020 em Jornal Local e Jornal de Grande Circulação.
Onde se lê: Parágrafo segundo - O presente contrato poderá ser prorrogado, na forma do artigo
57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante termo aditivo, caso sejam preenchidos os
requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade
competente:
Leia-se: Parágrafo segundo - O presente contrato não poderá ser prorrogado, na forma do
artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Obs: O valor estimativo não sofrerá alteração.
Luiz Henrique
Pregoeiro

POSTO ESTRELA REAL DA DUTRA LTDA
CONCESSÃO DE LICENÇA
Prefeitura Municipal de Barra Mansa / RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2020
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico supracitado que houve alterações no edital supracitado. Face às alterações, ﬁca:
Início do recebimento das propostas: 20/07/2020 às 17:00 horas
Encerramento de recebimento: 30/07/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 30/07/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 30/07/2020 às 09:30 horas
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
SERVIÇO DE LICITAÇÃO

30.223.048/0001-20
POSTO ESTRELA REAL DA DUTRA LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal
de Ambiente e Agronegócio de Seropédica - SEMAMA, a LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
E RECUPERAÇÃO LMOR n. 01, com validade até 15 de julho de 2024, para operar posto de
combustíveis líquidos, com serviço de troca de óleo, em concomitância com a recuperação do
solo e/ou água subterrânea, na RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N° KM 208 – SÃO MIGUEL
– SEROPÉDICA – RJ – CEP: 23893-690. Coordenadas em UTM 23K 631236.87 E 7487474.83
S WGS 84, município de SEROPÉDICA. (Processo n.: 4453/2020).

SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico nº 101/2020
A licitação acima encontra-se suspensa sine die.
PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar, licitação do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 006/2020 – Processo Administrativo nº 079/2020 – Fundo Municipal de
Assistência Social.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de urnas mortuárias e serviço
de translado, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Claro, para
distribuição gratuita a pessoas carentes do município.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 03 de agosto de 2020, às 14h.
Local: Casa da Cultura de Rio Claro, situada na Praça Fagundes Varela, n° 14, Centro, Rio
Claro – RJ. O Edital da referida licitação encontra-se disponível no sitio municipal e no prédio
do Paço Municipal de Rio Claro, no departamento de Licitação e poderá ser retirado mediante
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls) de papel A4. Quaisquer
dúvidas poderão ser dirimidas, de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292
e 3332-1717, ramal 226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com
Rio Claro/ RJ, 17 de julho de 2020.
ANDERSON SILVA
Pregoeiro

O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar, licitação do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 005/2020 – Processo Administrativo nº 077/2020 – Fundo Municipal de
Assistência Social.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 1200 (mil e duzentas) cestas
básicas devidamente montadas para distribuição gratuita entre as famílias assistidas pela
Equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 03 de agosto de 2020, às 09h.
Local: Casa da Cultura de Rio Claro, situada na Praça Fagundes Varela, n° 14, Centro, Rio
Claro – RJ. O Edital da referida licitação encontra-se disponível no sitio municipal e no prédio
do Paço Municipal de Rio Claro, no departamento de Licitação e poderá ser retirado mediante
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls) de papel A4. Quaisquer
dúvidas poderão ser dirimidas, de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292
e 3332-1717, ramal 226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com
Rio Claro/ RJ, 17 de julho de 2020.
ANDERSON SILVA
Pregoeiro

RÁDIO MUNDIAL S.A.
CNPJ/MF 33.300.914/0001-27
NIRE 3330013041.1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária na sede social, na Rua Marquês de Pombal, nº 25, sala
104, nesta Cidade, às 13 horas do dia 31 de julho de 2020, a ﬁm de deliberar sobre
as seguintes ordens do dia: (i) aprovação das contas referente ao exercício ﬁndo em
31/12/2019 e (ii) a destinação dos resultados do exercício.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020. Ass. Diretoria.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 146/2020 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição
de nutrição parenteral central e periférica em atendimento a unidade hospitalar,
através da Secretaria Municipal de Saúde. Proc. Adm. nº 9.385/2020 – Data/Hora:
03/08/2020, às 14:00 horas. Edital disponível no site: http://www.resende.rj.gov.
br/blogtransparencia/page/index.asp. e no site do Banco do Brasil. Informações
e-mail: licitacaosaude.resende@gmail.com ou tel. (0XX24) 3354-3922.
Julio Cezar Carvalho. Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

