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Cabeamento da rede de energia do
viaduto da Radial Leste é furtado
Toda iluminação do viaduto foi comprometida; cabeamento havia sido trocado há cerca de dois meses
Volta Redonda
A prefeitura de Volta Redonda identificou nesta
quarta-feira, dia 18, o furto
de mais de 100 metros de cabeamento da rede de energia
do viaduto da Radial Leste.
O ato de vandalismo prejudicou toda a iluminação do local. De acordo com o Departamento de Iluminação Pública da prefeitura, o cabeamento havia sido trocado há
cerca de dois meses, também
em consequência de furtos.
- Foram furtados mais
de 100 metros de cabos de
16 milímetros de cobre. Temos o material e já vamos
iniciar a troca para que a
população não seja prejudicada - explicou Rafael Viana, um dos responsáveis
pela iluminação da cidade.
O profissional informou
que, para evitar novos prejuízos, os cabos, que antes
eram de cobre, agora serão
substituídos por material
de alumínio.
O secretário municipal
de Infraestrutura, Vinícius
Ramos, pediu a ajuda da

população para evitar que
esse tipo de vandalismo se
repita. “Fico indignado
com esse tipo de atitude
porque é a população que
sai prejudicada. É importante denunciar, caso veja
alguma coisa suspeita.
Além disso, gera mais despesas aos cofres públicos e
temos que parar as demandas dos bairros para fazer
essas substituições por conta de vandalismo”, falou o
secretário.
Vinícius comentou ainda que vários problemas de
iluminação na cidade são
consequência de furtos e
atos de vandalismo. E que
pontos como a Rodovia
Afrânio Bastos, que liga a
Ponte Alta a Rodovia Sérgio Braga, também sofre
constantemente com esses
atos de vandalismo.
A Secretaria Municipal
de Infraestrutura informou
que já prestou queixa do
ocorrido e que a substituição dos cabos será realizada para que a iluminação
do local seja restabelecida o
quanto antes.

Suspeito de tráfico é flagrado com
7,2 quilos de cocaína na Serra das Araras
Cedida pela PRF e Polícia Civil

Piraí
Um homem, de 33 anos,
foi preso na noite de terçafeira (17) durante ação
conjunta de agentes da 90ª
DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Ronaldo Aparecido de
Brito, e policiais rodoviários federais da 7ª DEL
PRF, na altura do km 229
da Dutra, sentido São Paulo, na subida da Serra das
Araras, em Piraí, após ser
flagrado com 7,200 kg de
cocaína.
De acordo agentes da
PRF, o suspeito foi abordado por volta das 21h30 enquanto dirigia um veículo,
modelo Fiat Argo, após investigações, indicando que
ele estaria transportando
drogas do Rio de Janeiro
para abastecer o tráfico de

Bar ra Mansa. Após a
abordagem, durante revista no interior do veículo,
14 pacotes de cocaína foram encontrados escondidos dentro do pneu estepe
do automóvel.
A Polícia Civil afirma
que o suspeito, que já foi
identificado, é integrante
de uma facção criminosa,
estabelecida da re gião
Sul Fluminense. Após o
fla g rante, o homem foi
encaminhado à 90ª DP
(Barra Mansa), onde foi
autuado.
De acordo com agentes
da 90ª DP, ele é suspeito
de trabalhar no transporte
de drogas para outros dois
suspeitos de tráfico, presos no dia 25 de setembro
de 2020 em uma casa de
luxo em Volta Redonda; local onde funcionava uma

Entorpecentes foram encontrados em estepe do carro
refinaria de drogas. Segundo a Polícia Civil, os
suspeitos presos na Cidade do Aço em setembro
praticam crimes há anos
na região. Eles foram colocados em liberdade pelo
Juiz de Direito que cobria

férias da Juíza Titular da
1ª Vara Criminal de Barra
Mansa.
A Polícia Civil solicita
a colaboração da população através do Disque Denúncia (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.

Homem é flagrado com
PM apreende drogas Idosa morre ao ser atropelada
por trem em Itatiaia
armas e drogas no Açude IV após suspeito fugir no
Volta Redonda
Um homem, de 30 anos,
foi preso por policiais militares do 28º BPM na terçafeira, dia 17, em Volta Redonda, após ser flagrado
com material do tráfico na
Rua Bom Pastor, no bairro
Açude IV.
A PM afirma que recebeu informações que no endereço, dentro de um imóvel, haveria um homem
com armas e drogas. Cientes da denúncia, os militares foram ao local indicado

e durante abordagem, encontraram com o suspeito
um revólver calibre 38 com
a numeração raspada; 6
munições do mesmo calibre, intactas; uma garrucha
calibre 32 com a numeração raspada; 57 trouxinhas
de maconha; 8 pinos de cocaína; um rádio transmissor e uma base de rádio.
Após o flagrante, o homem foi encaminhado à 93ª
DP (Volta Redonda), onde
foi autuado por tráfico de
drogas, permanecendo preso, à disposição da Justiça.

Suspeito de tentativa
de homicídio é preso em
Angra dos Reis
Angra dos Reis
Um homem, de 42 anos,
foi preso nesta quarta-feira,
dia 18, após tentar matar
no domingo (15), um homem em Angra dos Reis.
Policiais disseram que eles
discutiram em um bar, no
bairro Camorim Grande,
por motivos fúteis.

Em seguida, o suspeito
armou uma cilada para a
vítima, que foi agredida
com barra de ferro quando
chegava em sua casa, no
mesmo bairro.
O homem foi localizado
em um bar também no Camorim Grande e levado
para a 166ª DP (Angra dos
Reis).

Ser
viço Autônomo de Água e Esgoto de B. Mansa
Serviço
Av homero leite, 572 , Saudade , Barra Mansa, RJ CEP 27.313-190
CNPJ. 29.053.402/0001-36 - Insc. Estadual: Isento

AVISO DE RESULTADO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa torna
público o resultado referente a Tomada de Preços 002/2020 –
Contratação de empresa especializada para construção de
redes coletoras de esgoto, elevatórias de esgoto bruto, linhas
de recalque, ligações domiciliares, entre outros serviços
técnicos de saneamento. Após abertura do envelope B e análise
das planilhas orçamentárias apresentadas, a C.P.L decide
declarar a empresa PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E
SERVIÇOS EIRELI VENCEDORA do certame. Fica franqueado
aos interessados imediata vista aos processos.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 005/2020 – Objeto: Contratação de
empresa para manutenção e reforma no captador metálico de
água bruta sob lâmina d’agua, com equipamentos flutuantes,
com intervenção e operação subaquática – Data: 04/12/2020 às
09:00h
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (24) 33230198, através do e-mail: licitacao.saae@gmail.com ou ainda na
Gerência de Materiais, à Av Homero Leite, 572 – Saudade –
Barra Mansa/RJ.

bairro Santa Inês
Barra Mansa
Policiais Militares do 28º
Batalhão apreenderam 149
pinos de cocaína e 40 sacolés de maconha na noite de
terça-feira (17), no bairro
Santa Inês, em Barra Mansa.
Segundo consta na
ocorrência, todo o material foi encontrado dentro

de uma bolsa deixada por
um suspeito, não identificado, que fugiu por uma
área de mata após notar a
presença dos agentes, que
faziam patrulhamento na
Rua Francisca Carlota
Araújo.
Após a apreensão, todo
o material foi entregue na
90ª DP (Barra Mansa).
Ninguém foi preso.

Polícia tenta localizar homem
que agrediu e estuprou a
ex-namorada em Barra Mansa
Policiais militares
tentam localizar um
homem suspeito de
agredir e estuprar a exnamorada, de 22 anos,
em Barra Mansa. A vítima foi ouvida na 90ª
DP, onde detalhou que
foi atingida com socos
e pontapés pelo suspeito, que par tiu para
agressão por não se
confor mar com o fim
do
relacionamento
amoroso do casal. O

fato ocorreu nesta quarta-feira (18) na Avenida
Presidente Kennedy, no
bairro Ano Bom.
A jovem, que também
foi ameaçada pelo ex-namorado, foi levada para
a Santa Casa de Barra
Mansa.
O suspeito será intimado a depor na delegacia, onde deverá ser indiciado pelos crimes de
lesão corporal, ameaça e
estupro.

MAIS PATRIMONIAL LTDA
CNPJ/CPF: 16.978.890/0001-40
Concessão de Licença
MAIS PATRIMONIAL LTDA, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, conforme as atribuições que lhe foram
concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de 2007 e Convênio
assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e este Município em 16 de janeiro de 2008, a Licença Municipal de Instalação e Operação – LMIO nº
013 - 06/2020, com validade até 18 de Novembro de 2024.
A executar os serviços de escavação e movimentação de terra com criação
de greides e execução de Construções de vinte e três residências unifamiliares e obras complementares.
Endereço: Rua Assembléia de Deus (Angras dos Reis), Lote 102, Belmonte – Volta Redonda/RJ.
PROCESSO Nº MA 0150 – 06/2020.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA/RJ – Aviso(s).
- Homologa e Adjudica P.P. 145/2020, PA 0752/2020, Aquisição
em adesivo em vinil, placa em PVC, banner, folder e panfleto, em
favor de Gráfica Bandeirantes Ltda – ME, CNPJ 29.265.311/000164, no valor global de R$ 62.000,00.
- Homologa e adjudica P.E. 115/2020, PA 611/2020, Plano de
Prevenção Contra Incêndio, em favor de Silva e Lima Ltda, CNPJ
30451438/0001-57, no valor de R$ 14.000,00.
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. SARAH MACHADO – Pregoeira.

Itatiaia
Uma mulher, aparentando 70 anos, não identificada, morreu atropelada
por um trem ontem (18),
em Itatiaia. A vítima foi
atingida pela composição
na linha férrea do bairro
Jardim Itatiaia.
Policiais
militares
quando chegaram ao local,
encontraram a vítima

morta. A equipe médica
do Samu também confirmou o óbito da vítima.
Agentes do Instituto
de Criminalística Carlos
Éboli (ICCE), periciaram o
local. O atropelamento foi
registrado na 99ª DP (Itatiaia), que vai ouvir testemunhas e responsáveis
pela MRS Logística, além
de tentar identificar a mulher.

Homem é preso suspeito de
extorquir a própria mãe
Barra Mansa
Policiais
militares
prenderam um homem de
34 anos suspeito de extorquir e ameaçar a própria
mãe, de 54, que mora no
bairro Goiabal, em Barra
Mansa. Ele foi localizado
e detido em uma localidade conhecida como “Favelinha”, no bair ro Santa
Lúcia, onde, segundo os
agentes, teria alegado que
sua mãe teria obrigação
de arcar com suas dívidas
e mantê-lo financeiramente.

Os PMs foram informados de que o suspeito
extorquia a vítima, para
usar o dinheiro dela para
pagar dívidas de drogas e
comprar mantimentos.
Levado para a 90ª DP
(Barra Mansa), os policiais descobriram que o homem já teve passagem
pela polícia por ameaça,
apropriação indébita de
veículo, crime contra a
ordem tributária, econômica e relação de consumo; lesão corporal e perturbação ao sosse go da
própria mãe.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 135/2020/A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL EM
FORMATO TOTEM.
Início do recebimento das propostas: 23/11/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 27/11/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 27/11/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 27/11/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRONICO Nº 141/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RATICIDAS E INSETICIDAS.
Início do recebimento das propostas: 24/11/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 04/12/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 04/12/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 04/12/2020 às 09:30 horas

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 138/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
Início do recebimento das propostas: 23/11/2020 às 17:30
Encerramento de recebimento: 27/11/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 27/11/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 27/11/2020 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

