4 DIÁRIO DO VALE

POLÍCIA



QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Homem é flagrado com 400
pinos de cocaína no Açude
Suspeito chegou a se desfazer de uma mala ao avistar a aproximação dos policiais
Volta Redonda
Uma denúncia anônima
repassada ao Disque Denúncia do 28º Batalhão resultou
na prisão de um homem
suspeito de tráfico de drogas em Volta Redonda. Ele
foi localizado e detido nesta
terça-feira, dia 17, com 400
pinos de cocaína na Rua 10,
no bairro Açude.

Policiais militares disseram que o suspeito chegou
a se desfazer de uma mala,
contendo as drogas, ao
avistar aproximação deles.
A intenção era se livrar do
flagrante.
Ele e o material apreendido foram levados para a
93ª DP (Volta Redonda) e
apresentado ao delegado titular Edézio Ramos.

GPS ajuda PM a
localizar carro roubado
em Barra Mansa
Barra Mansa
Policiais militares recuperaram na se gundafeira, dia 16, um VW/UP,
roubado no mesmo dia,
após os assaltantes renderem uma mulher de 29
anos, na Rua Duque de
Caxias, no Centro de Barra Mansa. A vítima solicitou ajuda dos policiais
militares, que se depara-

ram com criminosos no
veículo, próximo a Praça
da Matriz, também no
Centro da cidade, onde começou a perseguição.
A vítima informou aos
agentes que o celular dela
estava no car ro e, por
meio do GPS, eles conseguiram localizar o VW/
UP abandonado na Rua
14, no Jardim das Acácias, em Porto Real.

Três jovens ficam
feridos após acidente
no bairro Dom Bosco
Volta Redonda
Três jovens, de 25, 21 e
18 anos, sofreram um acidente durante a madrugada
desta terça-feira, dia 17, em
Volta Redonda, após o carro que estavam colidir contra uma árvore, na altura
do km 280,9, no bairro Dom
Bosco.
De acordo com agentes

da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor, de 18
anos, não possui Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH).
Após o acidente, registrado por volta das 3h50, as
três vítimas foram encaminhadas ao Hospital São
João Batista (HSJB). A
ocorrência foi registrada
na 93ª DP (Volta Redonda).

Suspeito de tráfico é flagrado com pistola,
granada e drogas no bairro Coqueiros
PM

Um homem, que não
teve a idade divulgada,
foi detido na segundafeira (16) em Volta Redonda, após ser flagrado por policiais militares com uma pistola calibre 9mm, 4 granadas e
farto material entorpecente no bairro Coqueiros.
O flagrante foi possível após os agentes, em
patrulhamento, notarem
a presença de dois suspeitos na Travessa Veneza. Um deles foi encontrado com uma mochila e uma ar ma, enquanto o outro conseguiu fugir. Na mochila
do detido foram encontrados dois tabletes de
maconha (cerca de dois
quilos), 73 sacolés da
mesma droga, 219 pinos
de cocaína, 15 comprimidos de ecstasy, uma

Ocorrência foi registrada na 93ª DP
pistola calibre 9mm, 48
munições do mesmo calibre, 5 carregadores, 4 gra-

nadas, 3 rádios comunicadores, três baterias e R$
76 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).

PRF registra dois
acidentes na Via Dutra
PRF

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020.
Objeto: Obra de construção de muro na área do Campo do Arrozal
Futebol Clube – Arrozal - 3º distrito, conforme projeto básico.
Data/Hora: 07/12/2020 às 09 horas
Local: Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16-Fundos,
Centro, Piraí-RJ.
Informações: Comissão Permanente de Licitação, no endereço
acima referido, no horário de 10h às 15h, de segunda à sextafeira – Tel: (024) 2431-9964/9950.

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.
Objeto: Obra de construção de muro de proteção e reforma do
calçamento na Avenida dos Acadêmicos, Centro - 1º distrito,
conforme projeto básico.
Data/Hora: 08/12/2020 às 09 horas
Local: Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16-Fundos,
Centro, Piraí-RJ.
Informações: Comissão Permanente de Licitação, no endereço
acima referido, no horário de 10h às 15h, de segunda à sextafeira – Tel: (024) 2431-9964/9950.
Carlos Eduardo de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Carga de papelão tombou na pista
Resende e Itatiaia
Policiais rodoviários federais registraram no início da tarde desta terça-feira, dia 17, dois acidentes
que ocorreram na Via Dutra, no trecho que corta o
Sul Fluminense. Um deles
foi no Km 306, sentido São

Paulo, em Resende.
Um caminhão, que
transportava papelão para
ser reciclado, teve a carroceria quebrada. O incidente ocorreu quando o veículo estava no acesso da rodovia, após sair da pista
auxiliar perto da Vila Militar da Academia Militar

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO 080/2020/B
O Pregoeiro comunica aos interessados que em face a impugnação e parecer
técnico da Gerente de Controle e Avaliação, inclua-se no anexo II, Exigências
de habilitação, qualificação técnica:
c) Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado;
d) Certificado de Responsabilidade Técnica dos Profissionais vinculados ao
objeto vinculado;
e) Cópia do certificado de registro do equipamento e Registro na ANVISA.
Início do recebimento das propostas: 23/11/2020 às 17:30 horas
Encerramento de recebimento de Propostas: 03/12/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 03/12/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 03/12/2020 às 09:30 horas
Ezequiel Antunes Laureano
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Fundo Municipal de Assistência Social
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8951/2020
O Fundo Municipal de Assistência Social de Paraty/RJ torna público que será realizado no dia 01 de
Dezembro de 2020 às 9h30m a Licitação – Pregão Presencial, no endereço: Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – Av. Roberto Silveira nº 2203 – Vila Colonial, Trevo (ao lado do Posto
Shell), Paraty/RJ, cujo objeto é Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme especificações mínimas,
quantitativas e demais condições constantes no referido Termo de Referência. O edital estará à
disposição no site da Prefeitura Municipal de Paraty/RJ: www.pmparaty.rj.gov.br. Dúvidas: (24)
3371-0102 ou pelo e-mail comprasassistenciasocialparaty@outlook.com.
Paraty, 17 de Outubro de 2020.
Alex Nylmer dos Santos Lopes
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

das
Agulhas
Negras
(Aman). A carga tombou
na pista.
Motorista e o passageiro não se feriram. O condutor do caminhão fez contato com a seguradora
para retirada da carga e o
destombamento do caminhão.

O outro acidente foi no
Km 313, sentido Rio, em
Itatiaia. Um veículo Nissan/Sentra bateu em uma
carreta, provocando a interdição parcial da faixa
esquerda do trecho. Não
houve vítimas e congestionamento, apenas lentidão
no tráfego.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PINHEIRAL

EDITAIS DE APLICAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM PINHEIRAL
O município de Pinheiral/RJ por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e
turismo torna público os editais para aplicação da Lei de Emergência a Cultura Aldir
Blanc – 14.017/2020 em Pinheiral, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.666/1993,
em conformidade com o disposto no Sistema Estadual de Cultura Lei 7.035/015, no
Sistema Municipal de Cultura Lei nº 850/2015, lei esta que também regulamento o
Fundo Municipal de Cultura e no decreto nº 2909/2020 que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural que regulamenta, em âmbito municipal, a
Lei Federal nº 14.017/2020, conforme o Seguinte:
Edital nº 01/2020 – Prêmio Cultura Pinheiral
Edital nº 02/2020 – Prêmio Pinheiral Live Festival 2
Edital nº 03/2020 – Prêmio Roda de Rima e Cultura Hip Hop
Edital nº 04/2020 – Prêmio Pinheiral Terra do Axé
Edital nº 05/2020 – Prêmio Meu Samba
Edital nº 06/2020 – Prêmio Manifestações Culturais Tradicionais
Edital nº 07/2020 – Prêmio Multiplicadores Culturais
Edital nº 08/2020 – Concurso Literário Municipal - Poesia
Edital nº 09/2020 – Concurso Logo do Conselho de Cultura
Edital nº 10/2020 – Curta Pinheiral
Edital nº 11/2020 – Trailer Pinheiral
Edital nº 12/2020 – Produção de Obras Inéditas – Festival Carlinhos Pantera de Música
Edital nº 13/2020 – Concurso de Fotografia
Edital nº 14/2020 – Criação de Projetos Culturais
Edital nº 15/2020 – Prêmio Contadores de história
Edital nº 16/2020 – Cultura nos Bairros
As inscrições serão recebidas no endereço eletrônico https://linktr.ee/aldirblancpinheiral entre os dias 23/11/2020 e 10/12/2020. Os detalhes sobre cada seleção
e outras determinações constam em inteiro teor, disponível e no link https://
portaltransparencia.pinheiral.rj.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas pele
telefone (24) 99987-1448 ou (24) 3356-6744 ou na sede da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo localizada na Rua Justino Ribeiro nº221, bairro Ipê
com horário agendado ou pelo e-mail culturapinheiralrj@gmail.com.
Wanderson Siqueira de Castro
Secretário de Finanças
Secretário Interino de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

