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Suspeito de tráfico é preso na Vila Delgado
Homem foi flagrado com 101 pinos de cocaína, sacolés de maconha, sacolés de esctasy, celular e R$ 38
Foto: PM

Barra Mansa
Um homem, suspeito de
tráfico de drogas, foi preso
por policiais militares do 28º
BPM na segunda-feira (9),
no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, após ser flagrado
com 101 pinos de cocaína, 10
sacolés de maconha, 10 sacolés de esctasy, um celular e
R$ 38 em espécie.
De acordo com a PM, o
flagrante foi registrado na
Avenida Presidente Kennedy,
em frente à Vila Delgado, enquanto os militares seguiam
para uma operação. A PM
afirma que o suspeito foi visto correndo com grande volume por baixo de sua camisa e
que, ao avistar a viatura, tentou fugir. O homem foi alcançado e durante revista, todo o
material foi encontrado.
Segundo os militares, o
homem assumiu estar traficando na localidade. Após o
flagrante, o suspeito foi encaminhado à 90ª DP (Barra
Mansa), onde a ocorrência
foi registrada.

PM prende homem com
drogas em Porto Real
Agentes da 3ª Companhia da PM, do 37º
Batalhão, prenderam
na tarde de ontem, dia
10, um homem suspeito
de tráfico de drogas,
em Porto Real. Ele foi
interceptado pelos PMs,
conduzindo um Corsa,
cor preta, em direção à
uma lagoa localizada
no bairro Jardim das
Acácias.
Ao revistarem o veículo, os policiais apreenderam uma bolsa
contendo 31 trouxinhas de maconha, 13
pinos de cocaína, e R$
155. Segundo os PMs, o
suspeito confessou que
vendia entorpecentes

Ocorrência foi registrada na 90ª DP

Homem é flagrado com pistola e revólver no bairro Coqueiros
Foto: PM

Volta Redonda
Policiais militares prenderam nesta terça-feira, dia
10, um homem suspeito de
porte ilegal de ar ma de
fogo. Ele foi localizado e detido em uma casa na Rua
Jorge Caetano Cimonato,
no bairro Coqueiros, em
Volta Redonda, após os
agentes receberem denúncia anônima.
O imóvel foi cercado pelos PMs e o suspeito não
reagiu a prisão. Foram
apreendidos uma pistola,
um revólver, munições,
que, junto com o homem,
foram levados para a 93ª

DP (Volta Redonda).

Outro caso
Ainda em Volta Redonda, policiais militares do
28º BPM apreenderam um
revólver calibre 38, com a
numeração raspada; 06 munições; dois pedaços grandes de maconha com 1kg;
dois sacolés de cocaína;
além de material para enrolação e R$ 400,00 em espécie, na Rua 1023, no bairro Volta Grande 3, após denúncia de tráfico.
Todo o material foi entregue na 93ª DP, local onde
a ocorrência foi registrada.

Homem foi localizado e detido em uma casa na Rua Jorge
Caetano Cimonato, no bairro Coqueiros

Granada é apreendida após
troca de tiros com suspeitos
de tráfico em Resende
Policiais militares do 37º
Batalhão apreenderam uma
granada e farto material
entorpecente na noite de
segunda-feira (9), após troca de tiros com suspeitos
de tráfico, no bairro Baixada da Olaria, em Resende.
Segundo consta na ocorrência, o confronto teve início após tentativa de abordagem na Rua da Baixada.
A PM afirma que avistou
alguns suspeitos próximos
a tapumes de uma obra,
que ao notarem a presença
dos agentes, atiraram. Após
cessar fogo, os militares fi-

zeram buscas pelo local e
encontraram uma granada,
21 pinos de cocaína; 02 sacolés de maconha; R$ 58,00
em espécie; um celular;
uma touca ninja; 03 rádios
transmissores e uma capa
de colete balístico.
De acordo com a PM,
ninguém foi preso, porém, um dos suspeitos foi
reconhecido pelos militares durante a fug a. O
caso foi registrado na 89ª
DP (Resende) como tentativa de homicídio contra
a equipe policial. Todo o
material foi recolhido
para perícia, permanecendo apreendido.

Um policial militar, lotado na Diretoria Geral de
Pessoa (DGP), no Rio, que
estava de folga junto com
outro PM, prendeu no final da manhã desta terçafeira, dia 10, dois homens
suspeitos de brigarem por
dívida de droga. O agente
foi solicitado por uma mulher para ir até a Rua 31,
no bairro Vila Rica/Tiradentes, onde dois suspeitos estavam discutindo,
sendo que um deles estava
com um pedaço de madeira, ameaçando o outro.
O policial explicou
que ligou para a sala de
operações da 28º Batalhão
da PM e para a 93ª DP
(Volta Redonda), para pedir apoio policial. Ele, ao
chegar ao local, reconheceu os dois homens que
discutiam, pelo envolvimento de ambos com o

tráfico de drogas.
O policial, inclusive,
chegou a prender um deles anteriormente, durante a realização da Operação Cloroquina. Na ocasião, a investida foi realizada com objetivo de coibir o tráfico de drogas, no
bairro Vila Rica. No veículo Gol, cor chumbo, de
propriedade de um dos
suspeitos, o policial encontrou uma caixa de
madeira pequena, contendo certa quantidade de
maconha, sem falar que o
veículo exalava cheiro forte da droga.
– Escutei um dos suspeitos falar para o outro
rival: “Você usou todo o
dinheiro das drogas, agora vai ter que me pagar”
– disse o PM, que junto
com outros policiais, conduziram os dois homens
para a Delegacia de Volta
Redonda.

O corpo de Jonathan
Fabiano Augusto de Almeida, de 21 anos, foi sepultado ontem (10), no
Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.
Ele foi morto com vários
tiros de pistola, calibre 9
milímetros, na tarde do
dia anterior (9), no Cemitério Municipal de Volta
Redonda, no bairro Retiro.
Jonathan estava no velório de um motoboy, que
também foi assassinado a
tiros, no domingo, no
bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.
Policiais civis não descartam nenhuma hipótese para justificar a morte
de Jonathan. Uma delas é
de que seu assassinato
possa estar ligado com o
do homem morto na véspera, em Barra Mansa.
Também foi levantada a
suspeita de Jonathan ter
sido morto por ser filho
de um policial militar.
O delegado titular da
93ª DP (Volta Redonda),
Edézio Ramos, analisa as
imagens gravadas por
uma pessoa, no momento

em que um homem aparece atirando na vítima
próximo ao local onde ficam localizadas as capelas mortuárias no cemitério.
O vídeo está circulando nas redes sociais. O
atirador não se preocupou em esconder o rosto.
As imagens mostram ainda pessoas correndo, em
pânico.
Os policiais não têm
dúvida de que a morte de
Jonathan foi encomendada e que quem atirou no
jovem estaria com muita
raiva dele, pela quantidade de tiros disparados na
direção da vítima. Segundo testemunhas, que estavam no momento do tiroteio, foram efetuados pelo
criminoso mais de 12 tiros.
Projéteis deflagrados
de pistola, calibre 9 milímetros, foram arrecadados por policiais militares no local do crime. O
delegado aguarda o resultado dos laudos de necropsia e da perícia que
serão anexados ao inquérito que ele instaurou
para apurar o assassinato
de Jonathan.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty

Material apreendido foi entregue na 89ª DP

PM de folga prende suspeitos que
brigavam por causa de dívida de drogas
Volta Redonda

Policiais civis não descartam
nenhuma hipótese para justificar
morte de Jonathan de Almeida
Volta Redonda

Foto: PM

Resende

para uma facção criminosa.
Ele informou ainda
que guardava arma em
casa, localizada no mesmo bairro. Os policias
foram até o imóvel,
onde eles apreenderam
uma pistola calibre 380,
com a numeração não
cadastrada, dois carregadores de pistola calibre 380, além de 28
munições. O material
estava em um quarto,
embaixo de um edredom.
Ele foi levado para a
100ª DP (Porto Real) e
apresentado ao delegado titular Victor Tuttman.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty

EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraty
CONTRATADA: FAHL E MOREIRA GRAFICA E EDITORA DE PARATY LTDA - ME.
OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO
PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PRAZO: 12 (doze) Meses - VALOR GLOBAL: R$ 167.250,00 (Cento e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta reais) - ORIGEM: CONVITE Nº 005/2020.
PARATY, 22 DE OUTUBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL - PREFEITO MUNICIPAL DE PARATY

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 005/2020 – CONVITE
Nesta data HOMOLOGO o resultado da Licitação nº. 005/2020 – CONVITE, cujo objeto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação, e ADJUDICO o objeto da presente licitação à empresa FAHL E MOREIRA
GRÁFICA E EDITORA DE PARATY LTDA – ME com valor global de R$167.250,00 (cento e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta reais).
Paraty, 22 de Outubro de 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº 001
Termo aditivo nº 001 ao contrato nº 036/2019, celebrado entre o Município de Paraty, através do
Fundo Municipal de Saúde e a empresa SIMEDI MEDICINA DIAGNÓSTICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.785.086/0001-29, que tem por objeto a prorrogação de
prazo contratual para mais 60 (sessenta) dias, passando seu vencimento de 10/10/2020 para 10/
12/2020. O presente Termo Aditivo está fundamentado no Artigo 65, Inciso II e Artigo 57, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93.
PARATY, 10 DE OUTUBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA DE TERMO ADITIVO 001/2020
PUBLICADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2020 - DOM
Onde lê-se: Termo aditivo 001/2020 ao Contrato 001/2020.
Leia-se: Termo aditivo 001/2020 ao Contrato 039/2019.
PARATY, 10 DE NOVEMBRO DE 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 138/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
Início do recebimento das propostas: 13/11/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 19/11/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 19/11/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 19/11/2020 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 e coordenadoria.
compras@gmail.com 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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paraty
CONTRATADA: OP ENGENHARIA AVANÇADA LTDA – EPP.
OBJETO: Contratação de empresa para mão de obra especializada e equipamentos, para
auxiliar na execução de serviços operacionais do parque de iluminação pública do Município
de Paraty, com fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos, atividades preventivas, corretivas e modernização do sistema público de iluminação (como a instalação das
luminárias de LEDS).
PRAZO: 03 (três) meses - VALOR GLOBAL: R$ 306.823,33 (trezentos e seis mil oitocentos e
vinte e três reais e trinta e três centavos). - ORIGEM: CONVITE Nº 011/2020.
PARATY, 26 DE OUTUBRO DE 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL - PREFEITO MUNICIPAL DE PARATY

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 011/2020 – CONVITE
Nesta data HOMOLOGO o resultado da Licitação nº. 011/2020 – CONVITE, cujo objeto: Contratação
de empresa para mão de obra especializada e equipamentos, para auxiliar na execução de
serviços operacionais do parque de iluminação pública do Município de Paraty, com fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos, atividades preventivas, corretivas e
modernização do sistema público de iluminação (como a instalação das luminárias de LEDS).
De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, e ADJUDICO o
objeto da presente licitação à empresa OP ENGENHARIA AVANÇADA LTDA com valor global de
R$306.823,33 (trezentos e seis mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).
Paraty, 26 de Outubro de 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 010/2020 – CONVITE
Nesta data HOMOLOGO o resultado da Licitação nº. 010/2020 – CONVITE, cujo objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA (COM PLANTIO),
NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS BAIRROS CORUMBÊ E PANTANAL, de acordo com o Relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, e ADJUDICO o objeto da presente
licitação à empresa FLORA GRAÚNA PAISAGISMO LTDA com valor global de R$115.500,00
(cento e quinze mil e quinhentos reais).
Paraty, 03 de Novembro de 2020.
LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL
PREFEITO MUNICIPAL

