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Grave acidente deixa dois mortos na BR-393
Caminhão e uma carreta estavam carregados com perfis de metal;
outro veículo com óleo utilizado pela indústria alimentícia
PRF

Barra do Piraí
Um grave acidente na
tarde de sexta-feira (11) entre
duas carretas e um caminhão foi registrado no km
274 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo a Dorândia, distrito de Barra do
Piraí. O local é conhecido
como Curva do Aterrado.
Um caminhão e uma
carreta estavam carregados
com perfis de metal, e outro veículo com óleo utilizado pela indústria alimentícia.
O motorista do caminhão tanque e o motorista
da carreta morreram no local. Os corpos foram removidos para o IML (Instituto
Médico Legal). O condutor
do outro veículo não se feriu.
Segundo informações da

Polícia Rodoviária Federal,
a rodovia ficou totalmente
interditada nos dois sentidos. Sendo liberados apenas veículos de emergência.
Uma empresa especializada em produtos químicos esteve no local para auxiliar nos trabalhos de contenção, transbordo e limpeza. Foi identificado que o
óleo da carreta tanque era
óleo utilizado pela indústria alimentícia, não sendo
produto inflamável. Segundo a PRF, o óleo diesel esparramado pela rodovia e
que oferecia risco de incêndio ou explosão vazou dos
tanques de combustível das
carretas. Sendo assim, os
procedimentos de transbordo e limpeza foram mais
rápidos e seguros.
O Corpo de Bombeiros
também esteve no local.

Casal suspeito de
estelionato é preso em
Volta Redonda
Volta Redonda

Rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos

Degase retoma visitas familiares
nas unidades socioeducativas
Volta Redonda
Após seis meses de
pandemia de coronavírus,
a partir deste sábado (12),
conforme o decreto publicado em Diário Oficial
pelo governador em exercício Cláudio Castro e orientações das Secretarias
de Estado de Educação e
de Saúde, o Degase retornará gradualmente com as
visitas de familiares aos
adolescentes que cumprem
medidas de internação/inter nação provisória nas
unidades de todo o Estado.
A retomada das visitas
nas unidades socioeducativas que atuam como
porta de entrada no sistema socioeducativo estadual - Cense GCA, Cense
Friburgo, Cense Volta Redonda e Cense Campos não abrangerá os adolescentes recém-ingressantes
que estejam no período de
quarentena. Para eles
será realizada a visita virtual, de segunda a sextafeira, de 9h às 16h. Caso

queiram mais infor mações, os familiares podem
entrar em contato com a
Ouvidoria do Degase: (21)
96540-2040.
Para que esse retorno
aconteça com segurança
para os socioeducandos,
familiares e servidores, a
Coordenação de Saúde
elaborou um protocolo
com medidas de proteção
individuais e coletivas,
além de orientações que
deverão ser seguidas pelas unidades e visitantes.
A entrada nas unidades socioeducativas só
será permitida mediante
o uso de máscara individual e aferição da temperatura do visitante; higienização das mãos com
água e sabão ou álcool
70% que deve ser fornecido pela unidade e higienização dos materiais levados pela família. As visitas serão organizadas em
turnos e grupos, para evitar a glomerações, e os
adolescentes também deverão estar usando equi-

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2020/A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO - RECURSO
DE EMENDA PARLAMENTAR
Início do recebimento das propostas: 16/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 28/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 28/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 28/09/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 099/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS ZERO KM.
Início do recebimento das propostas: 15/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 25/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 25/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 25/09/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 109/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR
Início do recebimento das propostas: 15/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 25/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 25/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 25/09/2020 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

pamento de proteção individual.
Além disso, os requisitos para a visitação devem obedecer os seguintes critérios: será permitido um visitante (maior de
idade), com comprovada
ligação familiar e/ou afetiva, por adolescente inter no; visitantes devem
estar saudáveis, sem febre/tosse/doença crônica
descompensada; visitantes
devem estar fora da faixa
etária do grupo de risco
(com exceção para responsável único que deverá visitar em local reservado);
não será permitido o consumo de bebidas e alimentos durante a visitação familiar, como forma
de prevenção ao contágio;
e está vedada a entrada
de gestantes e nutrizes.
A visitação familiar no
Cense de Volta Redonda
será aos sábados, de 8h às
11h; 14h às 17h e aos domingos de 8h às 11h.

Policiais civis da 93ª DP
(Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular
Victor Tuttman, prenderam
na sexta-feira, dia 11, um
homem e uma mulher suspeitos de estelionato. O casal foi preso em flagrante
próximo ao estabelecimento
comercial, no bairro Retiro,
onde fizeram compras no
valor de R$ 2,5 mil, utilizando cartão de crédito de terceiro, que não tinha conhecimento do fato.
Tuttman explicou que os
golpistas negociaram com o

estabelecimento comercial
pelo telefone e iriam buscar
a mercadoria na loja. Para
isso contrataram um taxista. A dupla foi seguindo o
motorista em um outro carro para conferir ele pegando os bens, adquiridos de
forma fraudulenta.
– Sabendo do dia e hora
da entrega, os policiais ficaram de campana próximo à
loja e prenderam o casal.
Foram recuperados um notebook, dois celulares e dois
relógios que estavam embalados – disse o delegado.
O casal foi levado para a
93ª DP (Volta Redonda).

Loja é arrombada e furtada
no Centro de Barra Mansa
Barra Mansa
Uma loja de móveis,
aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos foi arrombada e furtada durante a madrugada de sexta-feira, dia
11, na Avenida Joaquim
Leite, no Centro de Barra
Mansa.
De acordo com a PM,
uma funcionária informou
aos agentes que ao chegar

para trabalhar, notou que
a porta principal do estabelecimento havia sido arrombada.
Cientes da denúncia, os
militares foram ao local a
fim de preservar a chegada
de equipes de reforço e perícia.
Segundo a PM, a testemunha foi orientada a fazer um levantamento dos
bens furtados, bem como

apresentar imagens de câmeras de segurança do circuito interno do estabelecimento para auxiliar nas
investigações.
Até o término da ocorrência, por volta das 8 horas, foi informado que cerca de 37 celulares haviam
sido furtados do interior
da loja. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).

Mais de 400 pinos de cocaína foram
apreendidos na Rua Eduardo Junqueira
Barra Mansa
Na quinta-feira (10) a
Polícia Militar apreendeu
farto material do tráfico
em Barra Mansa. A ação
foi na Rua Eduardo Junqueira, no Centro da cidade.
Segundo infor mações
da PM, os agentes receberam denúncia sobre a presença de supostos gerentes
do tráfico no local, que seriam responsáveis pela

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 110/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DE PASSEIO SEM MOTORISTA PARA ATENDER A EQUIPE DE COVID-19
Início do recebimento das propostas: 15/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 21/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 21/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 21/09/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 105/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO.
Início do recebimento das propostas: 18/09/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 30/09/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 30/09/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 30/09/2020 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

distribuição das drogas e
contratação dos “vapores
do tráfico” e pelo “recolhe” do dinheiro arrecadado pela venda das drogas
e depósito do mesmo. Porém, os suspeitos conseguiram fugir, abandonando todo o material.
Foram apreendidos 403

pinos de cocaína (cerca de
201,5 gramas), 20 trouxas
grandes de maconha, 94
dolas de maconha, uma
réplica de pistola e duas
bases de rádio transmissor.
Ninguém foi preso. O
caso foi registrado na 90ª
DP (Barra Mansa).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES
SECCIONAL RIO DE JANEIRO
CNPJ: 30.117.329/0001-06
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES
REGIONAL SUL FLUMINENSE A
SER REALIZADA NO DIA 14/10/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores empresários de Bares, Restaurantes e
Empresas da Alimentação Fora do Lar, para participarem da Assembleia
Geral Extraordinária para a constituição da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE BARES E RESTAURANTES – REGIONAL SUL FLUMINENSE a ser
realizada às 10:00H em primeira chamada, ou às 10:30min. em segunda
chamada, do dia 14 de outubro de 2020, no Salão de Eventos Ricardo
Buffet, na Av. Nossa Senhora da Conceição, 365 – Bairro Conforto – Volta
Redonda - RJ, para tratar a seguinte ordem do dia:
I – Constituição da Associação
II – Leitura do Estatuto Social da Regional Sul Fluminense
III – Eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o
Triênio 2020 – 2023.
A presença de todos é fundamental.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - RJ
Av. Lucas Evangelista nº 643 - Aterrado - Volta Redonda

Avisos Diversos
Adjudica e Homologa:
PE 64/2020, Processo 425/2020 – Manutenção do Sistema Cloro
Gás da ETA Belmonte – a: DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ: 06.227.039/0001-22 – Valor Global de R$ 65.322,00.
Mais informações CPL tel: (24) 3344-2990.
SARAH MACHADO - MAT. 19755 – PREGOEIRA SAAE/VR José
Geraldo M. S. Santos – Diretor Executivo

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - RJ
Av. Lucas Evangelista nº 643 - Aterrado - Volta Redonda

Aviso Esclarecimentos
O Esclarecimento de nº 01, PE 63 2020 – Avaliação de Bens
Patrimoniais, PA 426/2020 encontra-se afixado em nosso site
www.saaevr.com.br e no www.compragovernamentais.gov.br.
Altera Pregoeira deste Pregão, estabelecendo a Pregoeira Sarah
Machado.
Abre-se prazo interposição de Recursos TPs. 015/2020 e 018/
2020 – PROPOSTAS.
Cópia do(s) Edital(is)/Resultados/Esclarecimentos poderão ser
obtidas
mediante
requerimento
formal.
E-mail:
cpl.saaevr@gmail.com – Sites: www.portalvr.com/servicos/
licitacao, www.saaevr.com.br. Mais informações CPL tel: (24) 33442990. SARAH MACHADO - MAT. 19755 – PREGOEIRA SAAE/VR

Volta Redonda, 10 de setembro de 2020.
PEDRO SOUZA HERMETO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ABRASEL RJ
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES- SECCIONAL RIO DE JANEIRO

