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Filho de vereador de
Barra do Piraí é assassinado
Lohann da Silva Groetaers, de 21 anos, foi morto na localidade conhecida como Colômbia, no bairro Areal
Reprodução

PM retira pichações de
muros com apologia ao crime

Barra do Piraí
Lohann da Silva Groetaers, de 21 anos, foi assassinado na noite de segundafeira, dia 5, na localidade
conhecida como Colômbia,
no bairro Areal, em Barra
do Piraí. Ele era filho do
vereador Valdecir Groetaers Pegas, conhecido como
Cica (MDB).
Policiais civis da 88º DP
(Barra do Piraí) investigam
o crime. Eles apuraram a
infor mação de que em
maio deste ano, Lohann escapou de uma tentativa de
homicídio, também em Barra do Piraí.
Segundo foi apurado, o
jovem conseguiu fugir se
escondendo em uma casa.
Policiais da 88ª DP disseram que não poderiam dar
detalhes sobre o assassinato, porque a investigação é
sigilosa.
As apurações estão sendo coordenadas pelo delegado titular Ney Loureiro. O
policial aguarda os resultados dos laudos da polícia
técnica (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), e do

PM

Resende

Lohann da Silva Groetaers (foto) era filho do vereador Valdecir
Groetaers Pegas, conhecido como Cica
Instituto Médico Legal de
Volta Redonda, onde foi feita a necropsia. Loureiro
está ouvindo testemunhas.
No entanto, o DIÁRIO
DO VALE ouviu um policial militar, que pediu para
não ser identificado por
questões burocráticas. Ele
disse que não acredita que
o crime praticado contra
Lohann teve conotação política, pelo fato de o pai da

vítima ser um vereador.
Na opinião do policial, o
motivo da morte do rapaz
pode estar ligada a tentativa de homicídio que ele sofreu anteriormente.
A Polícia Civil de Barra
do Piraí solicita que qualquer informação sobre o assassinato de Lohann, seja feita por meio do telefone 24454342. O sigilo da informação
é garantido pela polícia.

Policiais do 37º Batalhão
da PM (Resende), com apoio
da comandante da corporação, a tenente-coronel Luciana Oliveira, estão retirando
pichações em muros, com
apologia ao crime, como,
por exemplo, siglas de facções criminosas. Os locais
estão sendo pintados e as latas de tintas e outros materiais utilizados, foram doados pelos próprios policiais
e pela comunidade, que
aprovou a iniciativa da PM.
A ação começou pela Cidade Alegria, e vai se estender
a outros bairros da cidade.
– O objetivo da Polícia
Militar é dar segurança a
população, mostrando que
nas cidades quem domina é
a pessoa de bem e a PM
está presente proporcionando segurança a todos – disse a comandante.
A militar ressaltou ainda, que a intenção da ação

Homem morre baleado no
Açude, em Volta Redonda
Volta Redonda
Vanderlei Pedro da Silva, de 47 anos, foi morto
a tiros na noite de segunda-feira (5), no bair ro
Açude IV, em Volta Redonda. O crime aconteceu
em frente a casa da vítima, na Rua Bom Pastor.
Ele foi alvejado pelas
costas quando saía para

ir à ig reja, no mesmo
bairro. O carro da vítima,
que estava estacionado
em frente a residência, ficou com marcas de tiros.
No local foram recolhidas
cinco cápsulas de 9 milímetros.
Em Barra Mansa
Em Barra Mansa, po-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N 041/2020
A Prefeitura Municipal de Paraty torna-se público que será realizado no dia 21 de Outubro de 2020
às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty, o Pregão Presencial que tem como objeto:
REGISTRO DE PREÇOS visando à futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para
atender a Secretaria de Obras e Transporte. O edital estará á disposição no site da Prefeitura
Municipal de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail:
licitacao.paraty@hotmail.com.
Paraty, 06 de Outubro de 2020.
SAULO VIEIRA
Secretário de Administração

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2020
O Secretário Municipal Adjunto de Turismo, Sr. Benedito Carlos Moreira Torres, juntamente com o
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Luciano de Oliveira Vidal, no uso das atribuições legais que lhes são
conferidas pela legislação em vigor, tornam público a Inex. de Licitação nº 028/2020, a favor do MEI
LEVI RUEDA SARAIVA MAGACHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n 34.392.057/0001-03, representante do GRUPO CIRANDA ELÉTRICA para gravação de um clip musical no dia 04 de Outubro, no
Cinema da Praça, para o evento 14º Encontro de Ceramistas, que será reproduzido em rede social
tendo em vista que devido a Pandemia de COVID-19, o 14º Encontro de Ceramistas acontecerá nos
dias 01 a 04/10/2020 no formato on line, ao valor global de R$ 6.000,00 (Seis mil reais). A presente
Inexigibilidade de Licitação está amparada no artigo 25 III da Lei Federal 8.666/93.
PARATY, 02 DE OUTUBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL DE PARATY

EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2020
CONTRATANTE: Município de Paraty
CONTRATADO: MEI LEVI RUEDA SARAIVA MAGACHO
OBJETO: Gravação de um clip musical no dia 04 de Outubro, no Cinema da Praça, para o evento
14º Encontro de Ceramistas.
PRAZO: da assinatura até o término dos serviços.
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 028/2020
PARATY, 02 DE OUTUBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL – PREFEITO MUNICIPAL DE PARATY

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital de convocação para Assembleia de Reestruturação do Estatuto da
TENDA ESPIRITA SÃO JOSE DA PEDRA, e eleição dos integrantes da
Diretoria e do Conselho Fiscal. O atual Presidente, assina o presente
Edital, FAZ SABER por intermédio deste, a quem vir ou dele conhecimento
tiver, que no dia 26 de setembro de 2020, as 17:00 horas, na Rua Custódio
Caravana, nº 50, no município de Vassouras, estado do Rio de Janeiro.
Vassouras, 05 de setembro de 2020.
Custódio de Souza Caravana Neto

Policias pintam muros com pichações em apologia ao crime
é unir forças com a população, além de incentivar denúncias sobre pessoas em
atitude suspeita, locais de
guarda de armas e drogas.
Luciana solicita ainda que,
a polícia seja informada sobre veículos que são utilizados por criminosos, assim

como residências e locais
utilizados para venda de
entorpecentes.
As denúncias podem ser
feitas por meio dos telefones (24) 3360-0112 e (24)
99891-0847. O sigilo da informação é garantido pela
PM.

PRF apreende mais de uma
tonelada de cocaína na Via Dutra

liciais da 90ª DP investigam duas tentativas de
homicídio. Dois jovens,
de 18 e 22 anos, foram
baleados, no bairro São
Genaro. O rapaz mais velho foi atingido pelas
costas, e o outro no braço, de raspão.
Eles for am levados
para Santa Casa de Misericórdia, mas não correm risco de perder a
vida. Uma das vítimas
possui anotações criminais e teria saído da prisão há menos de dois
meses.
Os policiais aguardam
a recuperação dos jovens
para colher o depoimento.

Resende e Guarulhos
Policiais rodoviários federais fluminenses e paulistas apreenderam na noite
de segunda-feira, dia 5, em
uma mesma ação, mais de
uma tonelada de cocaína.
Os entorpecentes estavam
sendo transportados em
quatro carros por integrantes de uma mesma quadrilha.
A investida começou na
Via Dutra, em Guarulhos
(SP), onde agentes da PRF
prenderam um suspeito do
grupo, apreenderam o veículo que dirigia e apreenderam 330 quilos de cocaína.
Os outros comparsas conseguiram fugir.
Também na Via Dutra,
a equipe da PRF apreendeu
o segundo veículo, em Lavrinhas (SP), onde apreen-

Comunicado
A EXCLUSIVE DESIGN DE JOIAS LTDA, CNPJ sob
nº 12.114.114/0001-41, representada por FABIANA
DOS SANTOS CARVALHO, CPF sob o nº
059.246.067-32, convoca todos os sócios para a
reunião, a ser realizada em 13/10/2020, às 19h, na
Av Oscar de Almeida Gama, 157/101, Aterrado, VRRJ, com a seguinte pauta: Dissolução da Sociedade
e afins.

deram 330 quilos de cocaína.
Outros dois carros da
quadrilha foram localizados
por agentes da PRF fluminenses, na mesma rodovia,
Km 304, em Resende. Os
criminosos abandonaram
os veículos, e conseguiram
fugir.
Nos dois carros foram
apreendidos um total de 493
quilos da mesma droga.
Em ambos estados, a
PRF apreendeu 1.150 quilos
de cocaína.
Os agentes acreditam
que o prejuízo ao tráfico de
drogas foi de R$ 50 milhões.
A PRF informou que foi
a maior apreensão de cocaína no Estado do Rio de Janeiro e a maior da Via Du-

tra, este ano. Sendo uma
das maiores deste tipo de
droga.
Segundo a PRF, este tipo
de transporte é conhecido
no meio policial como “cavalo doido”, quando enchem os veículos com drogas e tentam passar a qualquer custo pelas barreiras
policiais, empreendendo
fuga em alta velocidade
quando tentam pará-los, saindo disparados como se
fosse um “cavalo enlouquecido fugindo de algo”, daí o
nome no jargão policial. Os
agentes disseram que este
tipo de ação (“cavalo doido”) é muito comum em regiões de fronteira com outros países, como nos Estados do PR e MS, sendo raro
na região sudeste.

Adolescente de 16 anos é apreendida
após ameaçar a mãe com uma faca
Barra Mansa
Uma jovem, de 16 anos, foi
levada na segunda-feira, dia 5,
por policiais miliares, para a
90ª DP (Barra Mansa). Ela é
suspeita de ameaçar esfaquear
a mãe, após uma discussão na
casa da família, no bairro
Vale do Paraíba, em Barra

Mansa.
A vítima contou aos PMs
que a filha ainda jogou vários
objetos nela. Policiais disseram que apreenderam a faca
que estava com a adolescente.
Levada para a Delegacia
de Barra Mansa, ela passou a
responder por ato infracional
análogo a ameaça.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - EDITAL N.º 006/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
Nesta data HOMOLOGO os itens do Pregão Presencial nº 006/2020 que tem por objeto Aquisição
de material de fisioterapia respiratória em pacientes com patologias para atender a Estratégia
de Saúde da Família de Paraty – ESF, de acordo com o Relatório apresentado pela Pregoeira que
adjudicou os itens 01 e 02 da presente licitação para a empresa Drogaria Central Paraty Ltda com
o valor global de R$ 3.621,00 (três mil seiscentos e vinte um reais).
PARATY, 10 DE SETEMBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDENADORA DE DESPESA

TERMO ADITIVO Nº 004
Termo aditivo nº 004 ao contrato nº 017/2017, celebrado entre o Município de Paraty, através do
Fundo Municipal de Saúde e a empresa RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.137.159/0001-00. O presente Termo Aditivo altera o prazo de vigência do
contrato por mais 03 (três) meses, passando seu vencimento de 11/09/2020 para 11/12/2020 e
acresce o valor de R$332.940,87 para cobertura do novo prazo e está fundamentado no Artigo 65,
Inciso II e Artigo 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
PARATY, 10 DE SETEMBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO ADITIVO

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

Avisos.
Homologa e adjudicada TP 016/20, PA 350/2020, Serviço de
modificações e acabamentos em salas anexas a sede SAAE/VR,
em favor de Premium Comércio Corp. e Serviços Eireli ME, CNPJ.
25.103.905/0001-18 , valor R$ 27.244,45.
Abre prazo interposição recurso Proposta Comercial TPs de nº.
021/2020, 023/2020 e 024/2020.
Homologa e adjudicada PE 93/2020, PA 462/2020 – Objeto
Aquisição de transmissor de pressão, em favor de TRICOMEX
LTDA, CNPJ. 14.027.036/0001-73, no valor de R$ 7.500,00 global.
Cópia do(s) Edital(is)/Resultados/Esclarecimentos poderão ser
obtidas
mediante
requerimento
formal.
E-mail:
cpl.saaevr@gmail.com/licitacao.saaevr@gmail.com – Sites:
www.portalvr.com/servicos/licitacao, www.saaevr.com.br. Mais
informações CPL tel: (24) 3344-2990. IZABEL BASTOS – mat.
22594 – Presidente CPL.

Termo aditivo nº 15 ao contrato nº 050/2015, celebrado entre o Município de Paraty, através do Fundo
Municipal de Saúde e a empresa O. S. Viva Rio, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, O
presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogação de prazo do Termo Aditivo 014/2020 passando
seu vencimento de 18/09/2020 para 05/11/2020 conforme solicitado pela Secretaria Municipal de
Saúde através do Ofício SMS GAB nº 742/2020 e Oficio 142/VIVARIO/2020. O presente Termo
Aditivo está fundamentado no inciso II §1º do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e Artigo 4º Lei
13.979/2020.
PARATY, 15 DE SETEMBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - EDITAL Nº 002/2020 – CONVITE
Nesta data HOMOLOGO os itens do Convite nº 002/2020, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS
PLANEJADOS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDIM, de acordo com o
Relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação que classificou os itens nº 01 ao 24
para a empresa DAIMA DOS SANTOS PACHECO MÓVEIS ME com o valor global de R$129.013,00
(Cento e vinte e nove mil e treze reais).
PARATY, 28 DE SETEMBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDENADORA DE DESPESA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2020
A Secretária Municipal de Saúde, Srª. Carla Lacerda da Silva, no uso das atribuições legais que lhes
são conferidas pela legislação em vigor, declara para fins de comprovação, que deixa de realizar
licitação para contratação, em caráter de emergência, a empresa DROGARIA CENTRAL PARATY
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.235.927/0001-58, fornecimento de medicamento para atender
a paciente Quelli Vargas Ribeiro referente à Liminar Judicial nº 0007514-51.2015.8.19.0041. O valor
global da presente contratação é de R$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos).
A presente Dispensa de Licitação está amparada no Inciso IV do Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
PARATY, 05 DE OUTUBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 132/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO DE EMENDA
PARLAMENTAR.
Início do recebimento das propostas: 14/10/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 26/10/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 26/10/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 26/10/2020 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

