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Policiais da Deam de Nova Friburgo prenderam, na quinta-feira,
dia 1°, dois homens, de 54 e de 27 anos, por descumprimento
de medidas protetivas. Um deles, ainda, por ameaça na forma
da Lei Maria da Penha. Este último possuía histórico criminal
na especializada, envolvendo outras mulheres como vítimas. Os
dois foram encaminhado ao sistema penitenciário.
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PRF encerra Operação
“I OTEVEIC 2021 RJ”
Treinamento e
aperfeiçoamento
dos policiais
lotados no Estado
do Rio de Janeiro
no enfrentamento
ao crime de
fraudes veiculares
RIO / SUL FLUMINNSE
Polícia Rodoviário Federal realizou no período de
14 a 25 de junho a Operação
“I OTEVEIC 2021 RJ” que
visou o treinamento e o aper-

feiçoamento dos policiais
lotados no Estado do Rio de
Janeiro no enfrentamento ao
crime de fraudes veiculares.
As instruções ocorreram na
Superintendência da PRF no
Rio de Janeiro e em rodovias
adjacentes.
A operação teve como
objetivo aumentar o conhecimento técnico, teórico e
prático dos policiais, através
de atividades supervisionadas
por instrutores especialistas
nesta área de conhecimento,
considerando o tripé básico
de fiscalização: veículo, documentos e sistemas.
Tendo em vista que o
crime de roubo de veículo

está associado diretamente
às facções criminosas, sendo
usado para fomentar uma
economia paralela, aumentando os investimentos no
tráfico de drogas, armas e
munições. E, que, o Estado
de Rio de Janeiro possui a
segunda maior taxa de roubo/
fruto de veículos, havia a necessidade de especialização
de policiais nessa temática.
Em dados, foram especializados 30 policiais com aulas
teóricas e práticas; 2.038
pessoas fiscalizadas; 2.275
veículos fiscalizados; 19
ocorrências; 1 cumprimento
de mandado; 15 pessoas detidas e foram apreendidos 2

documentos falsos, 13 veículos adulterados e 16 veículos
recuperados.
Fo r a m o b j e t i v o s d a
operação: intercambiar conhecimentos técnicos concernentes ao combate às
fraudes veiculares e crimes
correlatos; coibir a circulação de veículos furtados,
roubados ou com indícios
de adulteração dos elementos
identificadores, fortalecer a
integração com as demais
forças policiais no Estado do
Rio de Janeiro, com foco no
combate às fraudes veiculares e motivar o efetivo, fazendo com que esteja sempre se
atualizando acerca do tema.

Bombeiros ganham 20 certificações
nacionais em provas que avaliam cães
Divulgação

RIO / SUL FLUMINENSE
O Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CBMERJ) sediou a
etapa Sudeste da Certificação
Nacional de Cães de Busca e
Resgate da Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de
Bombeiros Militares do Brasil). Delegações de Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal
participaram das provas, que
avaliaram agilidade, obediência, destreza, independência,
objetividade, resistência e
faro dos animais. O CBMERJ
participou das provas com 12
animais e conquistou 20 certificações básicas e avançadas
nas áreas de busca e resgate
urbano e rural, adestramento
e busca por odor específico.
“O resultado obtido mostra
que estamos no caminho certo.
Os bombeiros condutores e os
cães do canil do CBMERJ estão
entre os mais capacitados do
país. Estamos prontos para
atender a população fluminense com excelência e também
auxiliar em ocorrências de
grande vulto em outros estados

OS ANIMAIS iniciam uma série de exercícios, com estímulos motores e sensoriais

e países, caso sejamos solicitados”, afirmou o tenente-coronel
Douglas Henault, comandante
do 2º GSFMA.
Os exames aconteceram
no 2° Grupamento de Socorro
Florestal e Meio Ambiente (2°
GSFMA), em Magé, na Baixada
Fluminense, entre os dias 21

e 25 deste mês. Os binômios
(duplas formadas pelo cachorro
e condutor) foram testados em
ambientes rurais e urbanos.
Áreas verdes, com vegetação
fechada, escombros e estruturas
colapsadas foram os cenários
usados para simular operações
de socorro a vítimas. “O certi-

ficado atesta que o animal tem
as qualidades necessárias para
atuar em ocorrências envolvendo pessoas perdidas em matas e
florestas, bem como soterradas
após desabamentos ou deslizamentos de terra oriundos de
desastres naturais ou antrópicos, provocados pelo homem”,
explicou o tenente Pellerano,
chefe operacional do canil do
CBMERJ.
CÃES CERTIFICADOS
Atualmente, os cães da corporação têm 25 certificações
nacionais e internacionais. O
canil conta com 15 animais,
sendo 13 aptos ao serviço e dois
em treinamento. Ainda filhotes,
os animais iniciam uma série
de exercícios, com estímulos
motores e sensoriais, a fim de
despertar aptidões necessárias
para atuação no socorro.
- Em campo, eles põem em
prática as habilidades adquiridas e sinalizam as vítimas para
que o socorro seja realizado
sempre no menor tempo possível - disse tenente Fabiana
Christina, veterinária do CBMERJ.

Polícia Civil deflagra operação para combater crimes
em área de preservação ambiental na Ilha de Itacuruçá
MANGARATIBA
Policiais civis da 165ª
Delegacia de Polícia (DP) de
Mangaratiba realizaram, na
quinta-feira, dia 1° de julho,
uma operação na área de preservação da Ilha de Itacuruçá,
nas localidades de Gamboa

e Flexeira, no município de
Mangaratiba, Região da Costa Verde. A ação teve como
objetivo reprimir invasões,
construções irregulares e
crimes ambientais na região,
além de prevenir o surgimento de áreas suscetíveis ao do-

mínio de facções criminosas.
Os agentes apreenderam
uma pistola, duas roçadeiras,
cinco motos, motoserra,
localizaram construções
irregulares e constataram
desmatamento, extração
irregular de substância mi-

neral, pássaros silvestres em
cativeiro e pontos de energia
elétrica clandestina.
A ação teve apoio da Polícia Militar, da Prefeitura
de Mangaratiba, Marinha
do Brasil e concessionária
de energia Enel.

Nusmepol completa três anos de
atendimento aos policiais civis da Sepol
RIO / SUL FLUMINENSE
O Núcleo de Saúde Mental
(Nusmepol) da Secretaria de
Estado de Polícia Civil (Sepol)
completou três anos de atividade. Para celebrar a data, foi
realizada uma cerimônia na Policlínica José da Costa Moreira,
no Estácio. Na ocasião, agentes
que receberam atendimento
e outros que seguem em tratamento apresentaram relatos
de vida, com depoimentos de
vivências pessoais.
O Nusmepol atua diretamente com a promoção da
saúde mental e é responsável

DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS

pelo atendimento psicológico
e psiquiátrico dos policiais
civis da ativa. De acordo com
a diretora do Departamento-Geral de Gestão de Pessoas,
delegada Renata Pompas, as
atividades desenvolvidas pelo
núcleo prezam, acima de tudo,
a valorização da saúde.
“Na rotina diária, nossos
agentes são submetidos à forte
pressão, o que requer um grande
equilíbrio emocional. A conscientização é importante para
que esses policiais procurem
o atendimento quando precisarem. É um investimento em
qualidade de vida, uma vez

que, independente da profissão
exercida, existe um ser humano
com sentimentos e problemas
a serem resolvidos”, afirma
Renata Pompas.
Também estiveram presentes na solenidade o superintendente da Perícia Médica e
Saúde Ocupacional do Estado,
Dr. Carlos Eduardo Merenlender; a diretora da Divisão
de Valorização Profissional e
Qualidade de Vida da Sepol,
delegada Helen Sardenberg;
o diretor da Policlínica, perito
Roger Ancillotti; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Romulo

Ferreira da Silva; presidente
da Comissão de Gestão de Contratos e Convênios e madrinha
do Nusmepol, delegada Sânia
Burlandi; entre outros.
O quadro técnico do Nusmepol conta com nove psicólogos,
dois psiquiatras e cinco assessoras. O núcleo atende policiais
civis da ativa, de segunda-feira
a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
nos formatos presencial e on-line. Para marcar consultas e
obter informações adicionais, o
interessado deve fazer contato
por meio dos seguintes telefones: 2332-8188 / 98596-7247 /
96943-0200 (whatsapp).
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EXTRATO DO QUINTO TERMO DE
ADITAMENTO DE APOSTILAMENTO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2017
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/
Instituto da Educação do Município de Resende – Educar;
02 – CONTRATADA: Chada Comércio e Serviços Ltda – ME;
03 – OBJETO: Termo de Aditamento de Apostilamento do
Contrato Administrativo no: 159/2017, referente ao valor dos
excedentes de franquia do primeiro trimestre, na locação de
equipamentos fotocopiadores com tecnologia digital, painéis
em português em linha de fabricação, devidamente instalados
e conectados em rede, incluindo assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), peças, componentes, acessórios
e insumos (exceto papel e mão de obra) para atender aos
setores do Instituto de Educação e às Unidades Escolares do
Município de Resende – RJ, através da Secretaria Municipal
de Educação – EDUCAR; 04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PMR/SME/EDUCAR: Órgão: 03; Unidade: 03.60; Funcional:
12.361.0102; Projeto/Atividade: 2.304; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Código Reduzido: 281; Fonte de Recursos: 00 (Próprias); 05 –
EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em conformidade com o Art.
no: 65, Inciso II, Alínea “D” e § 8o, da Lei Federal no: 8.666/93
e suas Alterações; 06 – VALOR GLOBAL: R$ 5.142,40 (cinco
mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos); 07
– NOTA DE EMPENHO Nº 1.361/2021; 08 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.489/2017; 09 – DATA DE ASSINATURA
DO ADITAMENTO: Resende – RJ., 23 de Junho de 2021.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88/2019
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos;
02 – CONTRATADA: Georgi Valle Braile e Márcio Valli Braile;
03 – OBJETO: prorrogação de prazo contratual e alteração
no valor do contrato, em decorrência do reajuste contratual,
do Contrato Administrativo no: 88/2019, na locação de imóvel,
localizado na Rua Pedro Braile, no: 137, Praça Oliveira Botelho,
bairro centro, Resende, Estado do Rio de Janeiro de propriedade de Márcio Valli Braile e George Valli Braile e usufruto de
Pedro Márcio Braile e Victoria Valli Braile, para instalação e
operacionalização do Programa de Acolhimento em República;
04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PMR/SMASDH/FMAS:
Órgão: 04; Unidade: 04.10; Funcional: 08.244.0163; Projeto/
Atividade: 6.732; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Código Reduzido:
35; Fonte de Recursos: 00 (Próprios); 05 – EMBASAMENTO/
MODALIDADE: Em conformidade com o Art. no: 65, § 8o, c/c
Art. no: 57, Inciso II, c/c Art. no: 54, § 1o, da Lei Federal no:
8.666/93 e suas Alterações, c/c Art. no: 51, da Lei Federal no:
8.245/91; 06 – VALOR GLOBAL: R$ 51.625,44 (cinquenta e
um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro
centavos); 07 – PRAZO: 12 (doze) meses; 08 – NOTA DE
EMPENHO Nº 213 e 214/2021; 09 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.209/2019; 10 – DATA DE ASSINATURA DO
ADITAMENTO: Resende – RJ., 02 de Junho de 2021.
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2020
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/
Instituto da Educação do Município de Resende – Educar; 02
– CONTRATADA: GDM Engenharia de Volta Redonda Ltda;
03 – OBJETO: prorrogação de prazo contratual, do Contrato
Administrativo no: 175/2020, na contratação de empresa especializada para executar serviço de reforma geral da Creche
Professora Ângela Maria Lima, localizada na Rua Elias Politi,
s/no, Fazenda da Barra I, Resende – RJ; 04 – EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em conformidade com o Art. no: 57, § 1o,
Inciso II, da Lei Federal no: 8.666/93 e suas Alterações; 05 –
PRAZO: 30 (trinta) dias; 06 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 18.392/2020; 07 – DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: Resende – RJ., 25 de Junho de 2021.
Julio Cezar de Carvalho
Superintendente – Licitação – PMR

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO N.099/2021
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Ilmo Sr. Secretário Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos, face ao recurso interposto pela licitante KULA GOUMERT RESTAURANTE E LANCHONETE, que decidiu pela IMPROCEDENCIA do mesmo.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO N.083/2021
A Pregoeira comunica aos interessados no Pregão supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Ilmo Sr. Secretário Municipal de
Manutenção Urbana, face ao recurso interposto pela licitante
COLI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, que decidiu
pela IMPROCEDENCIA do mesmo.
Thaís da Silva Miranda
Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 271/2021 – Objeto: Registro de Preços
de aquisição de capa para microscópio cirúrgico, cabo de ﬁbra
óptica para videocirurgia e linha do paciente 1 via. Processo
Administrativo n°: 4.123/2021. Data/Hora: 26/07/2021 às 11:00
horas. Pregão Eletrônico nº 272/2021 – Objeto: REGISTRO
DE PREÇOS de aquisição de equipamentos médico-hospitalar
(veterinário). Processo Administrativo n° 11.158/2021. Data/
Hora: 26/07/2021 às 14:00 horas. Informações e-mail: lictacaosaude.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-3922. Editais
disponíveis no site:http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia e site do Banco do Brasil.
Julio Cezar Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

