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Motorista sem habilitação
sofre acidente na Dutra
De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, acidente foi registrado na altura do Km 281, sentido São Paulo
Foto: PRF

Barra Mansa
Um homem, de 28 anos,
sem habilitação, segundo a
PRF, sofreu um acidente na
tarde de segunda-feira (20),
na altura do Km 281 da Via
Dutra, sentido São Paulo,
em Barra Mansa. De acordo com agentes da Polícia
Rodoviária Federal, a vítima dirigia um VW/Jetta,
com placas de Ribeirão Preto (SP), quando por volta
das 13h30, perdeu o controle do veículo após fazer
uma curva em alta velocidade, saiu da pista e caiu
em uma ribanceira.
Ainda de acordo com os
agentes, ao chegarem ao local, encontraram a vítima
às margens da rodovia, ferida. O rapaz alegou que o
veículo não é de sua propriedade e que havia pegado
emprestado. Após prestar
esclarecimentos aos agen-

tes, ele foi encaminhado
para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.
O condutor foi enquadrado no crime de trânsito previsto no Artigo 309
do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB). Por ser
crime de menor potencial
ofensivo, com pena até
dois anos, foi lavrado Termo Circunstanciado de
Ocorrência da PRF (TCO),
onde a vítima assinou o
documento se comprometendo a comparecer ao
Juizado Especial Criminal
(JECrim) quando for intimado. Além do TCO, pelo
crime de trânsito, também
foram aplicadas multas no
valor de R$ 1.760,82.
Segundo a PRF, não há
registros de ocorrência sobre roubo ou furto do veículo, que foi removido
para o pátio PRF.

Homem é preso com drogas
e caderneta do tráfico
Barra Mansa

tes da droga.

Veículo foi removido para o pátio PRF

PM apreende quase meio quilo
de maconha em Valença
Foto: PM

Um homem, que não
teve a identidade e idade
revelados, foi preso na noite de segunda-feira, dia 20,
em Barra Mansa. O suspeito estava com 121 pinos de
cocaína, quando foi detido.
A operação aconteceu
no bairro Vila Coringa.
Além das drogas, a Polícia
Militar ainda apreendeu
com o suspeito uma caderneta com anotações sobre o
movimento da venda de entorpecentes no bairro.
Após denúncias anônimas, a PM encontrou o suspeito em frente a casa onde
mora e com ele estava um
pino de cocaína. Com autorização para entrarem no
imóvel, os policiais encontraram mais um pino da
droga no armário do suspeito, onde também estava
a caderneta. No quintal estavam os 119 pinos restan-

Em Volta Redonda

Valença

Já em Volta Redonda a
Polícia Militar apreendeu
uma granada, um revólver
e drogas, também na noite
de segunda-feira. A operação aconteceu na Alameda
2, no bairro Água Limpa.
Três suspeitos foram
levados para a delegacia e
escutados pela Polícia Civil.
Ontem (21) policiais militares apreenderam ainda
38 sacolés de maconha e
28 pinos de cocaína. Os
portadores dos entorpecentes eram dois homens
que conseguiram fugir
para uma área de mata,
próximo a Rua Monteiro,
Travessa Dois Irmãos, no
bairro Vila Rica.
A ocorrência da PM foi
registrada na 93ª DP (Volta Redonda).

Policiais do 10º Batalhão
da PM apreenderam na manhã desta terça-feira, dia 21,
um tablete de maconha
prensada, pesando 484 gramas. A droga foi abandonada por dois jovens, de 20 e
19 anos, que conseguiram
escapar do cerco policial na
Estrada da Passagem, no
bairro Passagem.
A dupla tinha conseguido
escapar de outros cercos
montado pelos PMs, no dia
anterior, no mesmo local.
Nesta terça-feira, ao retornarem para buscar a droga que eles abandonaram na
véspera, a dupla fugiu novamente, mas sem conseguir
levar o entorpecente, que foi

Carro capota e invade
casa no Santo Agostinho
Volta Redonda
Bombeiros informaram
que um carro capotou na
tarde de ontem, dia 21, e invadiu uma casa na Avenida
Francisco Alves da Rocha,
no bairro Santo Agostinho,
em Volta Redonda.
Os militares informaram
ainda, que a pessoa que estava na direção do veículo ficou ferida e foi levada para o
Hospital São João Batista.
Segundo os bombeiros,
os ocupantes do imóvel e nenhum popular foram lesionados.

Fogo
Os agentes disseram que
após atenderem a ocorrência no Santo Agostinho, seguiram para debelar vários
focos de incêndio espalhados por Volta Redonda. Uma
das equipes seguiu para o
bairro Belmonte para apurar denúncia de foco no
mato. Fato muito comum
nesta época de estiagem.

Segundo os bombeiros,
a maioria dessas ações é de
prevenção.

Apartamento fica
destruído após
incêndio
em Resende
Um apartamento
pegou fogo na manhã
desta terça-feira, 21,
em Resende. O incêndio foi rapidamente
controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente
ocorreu em um apartamento do terceiro
andar que fica em um
condomínio, no bairro Mirante da Serra.
Não houve relato
de vítimas. O fogo destruiu o imóvel, mas
não chegou a atingir
demais apartamentos
do prédio. A causa do
incêndio ainda não foi
divulgada.

PMs apreenderam um tablete de maconha prensada, pesando 484 gramas

apreendido pelos agentes.
O fato foi registrado na
91ª DP (Valença).

Polícia Civil cumpre mandado de prisão
condenatória em Volta Redonda
Volta Redonda
Policiais civis da 93ª DP
(Volta Redonda), coordenados
pelo delegado titular Victor
Tuttman, cumpriram ontem,
dia 21, um mandado de prisão
condenatória por disparo de
arma de fogo.
Os agentes disseram que o
réu disparou tiro contra a
casa de uma família, que devia R$ 150 à mulher dele. O
crime ocorreu em 2016.

O homem, de 54 anos, foi
capturado no bairro São Lucas.
Ainda de acordo com o
delegado, o homem tem antecedente criminal pelo crime de estupro de vulnerável.
O suspeito foi levado
para a cela provisória da 93ª
DP, e será transferido nesta
quarta-feira, dia 22, para o
sistema prisional do Estado
Rio de Janeiro, para cumprir a condenação.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2020/B
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 5MG/ML.
Início do recebimento das propostas: 23/07/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 04/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 04/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 04/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 084/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E LAVADORA.
Início do recebimento das propostas: 28/07/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 07/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 07/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 07/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 083/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Início do recebimento das propostas: 27/08/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 06/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 06/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 06/08/2020 às 09:30 horas

Angra dos Reis
Populares encontraram
na tarde desta terça-feira,
dia 21, o corpo de um jovem, de 17 anos, boiando
na Praia de Guariba, no
bairro Piraquara, em Angra dos Reis.
Bombeiros retiraram o
cadáver do mar, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra
dos Reis, onde foi reconhecido por familiares da vítima.
Segundo testemunhas, o
corpo do rapaz apresentava
perfurações, possivelmente
produzidas com tiros.
Policiais civis da 166ª
DP (Angra dos Reis) vão investigar o fato.

Jovem é levada ao Hospital de Emergência de
Resende após suposta agressão do companheiro
Resende
Um caso envolvendo
agressão doméstica foi registrado por policiais do 37º Batalhão na noite de segundafeira (20), em Resende. Trata-se de uma suposta agressão envolvendo um jovem,
de 21 anos, e uma jovem, de
20, na Avenida D, no bairro
Jardim Aliança 2.
De acordo com a ocorrência, policiais militares fo-

ram informados pela vítima
que a mesma havia sido
agredida pelo companheiro.
Após buscas, o rapaz não foi
encontrado.
A PM afirma que a jovem
foi encaminhada ao Hospital
de Emergência de Resende.
Não há informações sobre o
tipo de ferimento que ela sofreu. O caso foi registrado
na 89ª DP (Resende) como lesão corporal (Lei Maria da
Penha).

Fundado em 18 de Abril de 1954
Reconhecido de utilidade pública Municipal
(Deliberação nº 518 de 29 de novembro de 1958)
e Estadual (Lei nº 4.294 de 17 de maio de 1960)

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA LINHA PARATY X SÃO PAULO X
PARATY QUE SERÃO DOADAS PARA PACIENTES BENEFICIADOS PELO TRATAMENTO FORA
DE DOMICÍLIO.
PRAZO: 12 (DOZE MESES)
VALOR GLOBAL: R$ 161.100,00 (cento e sessenta e um mil reais e cem).
ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1349/2020 INEXGIBILIDADE Nº 002/2020.
PARATY, 16 DE JUNHO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
TERMO DE ENCERRAMENTO
LICITAÇÃO Nº 015/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
Nesta data declaro FRACASSADA a Licitação nº. 015/2020 – Pregão Presencial, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER, de acordo com o relatório apresentado pelo Pregoeiro.
Paraty, 06 de Julho de 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRONICO Nº 082/2020
Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

Corpo é encontrado no
mar de Angra dos Reis

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR.
Início do recebimento das propostas: 28/07/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 07/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 07/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 07/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 081/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR.
Início do recebimento das propostas: 29/07/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 10/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 10/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 10/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 086/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE
SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS OFICIAIS.
Início do recebimento das propostas: 29/07/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 10/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 10/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 10/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE

CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE VALENÇA - CTCPV, por intermédio do seu presidente, no uso das suas atribuições e conforme a determinação do artigo 18, inciso II do Estatuto Social, CONVOCA os seus
associados para comparecer na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
(AGO) a realizar-se na sede social do clube, localizada na Estrada Valença
x Rio das Flores (RJ-145), nº 2.781-A, bairro Cambota, Valença, RJ, CEP
27.600-000, no dia 25 DE JULHO DE 2020, em primeira convocação, às
13:00 horas, com a presença de dois terços dos sócios proprietários em
dia com seus deveres estatutários; em segunda convocação, às 13:30
horas, desde que presentes a metade dos sócios mais um; ou em terceira
e última convocação, às 14:00 horas, com qualquer número de associados
presentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
1) Eleição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o biênio 2020/2022.
Informa, ainda, que os associados que estiverem inadimplentes com suas
obrigações estatutárias, que desejarem exercer o direito ao voto, poderão
quitar o débito no dia da AGO.
Valença, 22 de julho de 2020.
VITOR STIVAIN LEITE
Presidente do Conselho Diretor

CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM CILINDRO.
Início do recebimento das propostas: 28/07/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 07/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 07/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 07/08/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, IMPLANTAÇÃO
E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA WEB, QUE PERMITA O
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL
COMUM E DIESEL S10), ATRAVÉS DA REDE DE POSTOS
CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA ATENDER À FROTA DE
VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Início do recebimento das propostas: 24/07/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 05/08/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 05/08/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 05/08/2020 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

