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‘DESVIO DE ROTA’

Operação já apreendeu 70 carretas no
Estado em um ano e meio de investigação
Veículos são usados por organização criminosa para transporte de combustível, sem documentação fiscal
Rio e Volta Redonda
A Operação “Desvio de
Rota”, deflagrada nesta terça-feira, dia 15, no Rio de Janeiro, inclusive em Volta Redonda e Barra do Piraí,
apreendeu em um ano e
meio de investigação 70 carretas em todo o Estado. Os
mandados em Volta Redonda e Barra do Piraí tiveram
como alvo residências de
suspeitos de atuarem no esquema.
A investida, que terminou no final da manhã, foi
realizada pelo Ministério
Público Estadual, por meio
do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado
(GAECO/
MPRJ) e do Grupo de Atuação Especializada em Sonegação Fiscal (GAESF/
MPRJ), em conjunto com a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-RJ).
Segundo o MP apurou, as
carretas apreendidas eram
usadas por uma organização
criminosa, para transportar
combustível do tipo etanol,
com irregularidades fiscais.
Até o momento, o total de
combustível apreendido é de
cerca de 3 milhões de litros.
Os veículos apreendidos,
nesse período, foram encaminhados pela PRF à SE-

FAZ-RJ e ficavam apreendidos até o pagamento do imposto, além da multa. O
MPRJ era sempre notificado. Quando o imposto não
era pago, a Secretaria de Fazenda dava o perdimento do
combustível e doava para as
polícias estaduais.
A operação “Desvio de
Rota” foi criada para combater essas organizações criminosas especializadas no
transporte de combustível,
sem documentação válida,
para o Rio de Janeiro. O objetivo foi cumprir 28 mandados de busca e apreensão
em vários endereços no Estado do Rio, e mais nove, em
São Paulo.
A operação também contou apoio da Coordenadoria
de Segurança e Inteligência
(CSI/MPRJ) e da Corregedoria da PMERJ.
A investigação permitiu
identificar o modus operandi do grupo, que dispõe de
três núcleos: o alto escalão,
de onde partem as orientações; o núcleo logístico, no
qual atuam os responsáveis
pela adulteração das notas
fiscais, os motoristas, os
respectivos proprietários
das carretas que efetuam a
contratação de transporte e
os batedores das estradas; e
o núcleo formado pelos receptadores do etanol irre-

gular. De acordo com o
MPRJ, em 2019, alguns servidores públicos chegaram
a receber ameaças anônimas devido às apreensões
de combustível.
O fato impulsionou ainda
mais os órgãos públicos a intensificarem a repressão ao
ilícito.
A investigação aponta
que os criminosos deixavam de pagar a alíquota de
32% referente ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O
litro do etanol chegava a
ser comprado com desconto
de quase R$ 1 quando vendido sem documentação fiscal válida, gerando uma
concorrência desleal no comércio, além de causar
enorme prejuízo aos cofres
públicos e estimular a formação de organizações criminosas.
O nome da operação se
dá devido às rotas alternativas utilizadas pelos criminosos, os quais, em regra, desviavam dos principais postos fiscais do Estado: Nhanghapi, às margens da Via
Dutra, em Itatiaia, e Levy
Gasparian.
Os mandados foram deferidos pela 1ª Vara Criminal
da Comarca de Duque de Caxias. A investigação prossegue de forma sigilosa.

Polícia registra homicídios em Angra dos Reis e Barra do Piraí
Angra dos Reis e Barra do Piraí
Na segunda-feira (14),
um menor de 14 anos foi
morto com tiros na cabeça
no bairro Monsuaba, em
Angra dos Reis. O corpo do
adolescente foi encontrado
próximo a uma moto.
Policiais da 106ª DP (Angra dos Reis) desconhecem
o autor dos tiros e o motivo
do crime. A procedência do
veículo, encontrado abandonado, também está sendo
investigada.

Outro assassinato
Policiais da 88º DP (Barra do Piraí) também vivem
situação parecida. Eles não
sabem ainda quem matou
um homem e jogou o corpo

em uma cisterna, no bairro
Roseira.
Os agentes acreditam
que a vítima foi morta em

outro local e desovada na
cisterna. O homem apresentava sinais de espancamento.

Homem é baleado no Açude I
em Volta Redonda
Um homem, de 26 anos, foi baleado na tarde
desta terça-feira (15), em Volta Redonda. O crime
foi na Rua Pedro Elias, no bairro Açude I.
A vítima foi levada para o Hospital São João
Batista.
O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda),
Edézio Ramos, vai aguardar a recuperação da saúde do paciente para tentar interrogá-lo, na intenção
de localizar e prender o autor dos tiros e saber o
motivo da tentativa de homicídio.

PRF apreende 20 quilos de pasta
base de cocaína na Via Dutra
Foto: PRF

Resende
Uma jovem, de 19 anos,
e uma mulher de 40, foram
presas por agentes da Polícia Rodoviária Federal na
noite de segunda-feira (14),
após serem flagradas transportando 20 kg de pasta
base de cocaína dentro do
painel de um Nissan/March, preto, com placa do Rio
de Janeiro (RJ), no km 304
da Via Dutra, em Resende.
A ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende).
A equipe de reforço da
7ª DEL PRF fazia consultas
de placas de veículos que
circulavam pela rodovia
por volta das 19h30 e, ao
abordarem o carro ocupado
pelas suspeitas, notaram
que a condutora, de 40

Um jovem, de 19 anos, foi
preso por suspeita de tráfico
de drogas em Barra Mansa.
Ele foi flagrado por policiais
militares, com 32 pinos de
cocaína, 15 trouxinhas de
maconha, na Rua da Lagoa,
no bairro Getúlio Vargas.
Parte da droga estava escondida embaixo de uma folha
de zinco.
Os PMs apreenderam ainda, R$ 20. Os agentes disseram que o rapaz, demonstran-

do nervosismo, confessou
que o dinheiro era referente à
venda de entorpecentes, no local onde ele foi detido.
Ainda de acordo com os
agentes, o jovem confessou
que estava traficando, porque estava desempregado.
Ele foi localizado e detido,
por meio de denúncia anônima, ao Disque Denúncia do
28º Batalhão da PM (08000260-667). O suspeito e o material encontrado foram levados para a 90ª DP (Barra
Mansa).

anos, apresentava nervosismo, o que levantou a suspeita dos policiais.
Segundo os agentes, a
mulher disse que as duas
tinham ido ao município
de Aparecida (SP), mas,
apresentou algumas incon-

sistências na versão. Após
revistarem o veículo, os policiais encontraram 20 tabletes de pasta base da droga. As suspeitas receberam
voz de prisão em flagrante
por tráfico interestadual de
drogas.

Suspeito de ser um dos chefes do
tráfico de drogas na Monsuaba é preso
Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Angra dos Reis
Policiais militares prenderam um homem suspeito
de ser um dos chefes do tráfico de drogas na Monsuaba,
e ainda apreenderam no último domingo (13), mais de
mil pinos de cocaína e um
quilo de maconha em tablete, também na Monsuaba. A
ação foi possível após informações encaminhadas pelo
Disque Denúncia (0300 253
1177) em Angra dos Reis.
De acordo com a equipe
do 33º BPM, as informações
davam conta de que um homem estaria em posse de
materiais ilícitos em uma
residência na Rua Leontino
Cecílio de Carvalho, no Morro do Martelo. A equipe policial foi até o local denunciado e, já na residência, fizeram contato com a mãe do
suspeito, já que o acusado
encontrava-se dormindo.
Durante buscas no imóvel, foram encontradas drogas no interior da máquina

Foram apreendidos mais de mil pinos de cocaína e um quilo de
maconha em tablete
de lavar, dentro do armário e
até no quintal da residência.
Ainda segundo os policiais,
foram apreendidos 1025 pinos de cocaína, um quilo de
maconha em tablete, 56 tiras
de maconha e uma balança
de precisão.
O homem seria um dos
chefes do tráfico de drogas
na Monsuaba e teria, inclusive, arremessado um artefato explosivo em uma base
do PROEIS Monsuaba, além
de realizar disparos contra
uma equipe do 33º BPM há

cerca de um ano.
Foi dada voz de prisão e o
mesmo foi encaminhado à
166ª DP, onde a ocorrência
foi registrada.
Vale reforçar que em Angra dos Reis, a população
pode denunciar qualquer
atividade criminosa ao Disque Denúncia, pelo telefone
0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos
os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

Foto: PM

Suspeito é flagrado com
drogas no bairro Getúlio Vargas
Barra Mansa

Uma jovem, de 19 anos, e uma mulher, de 40, foram presas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020

Jovem confessou que estava traficando por estar desempregado

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraty
AVISO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N

014/2020

A Secretária Municipal de Saúde, Srª. Carla Lacerda da Silva, no uso das atribuições legais que lhes
são conferidas pela legislação em vigor, torna público para conhecimentos dos interessados a
Anulação da Sessão do Pregão Presencial n 014/2020, realizada em 04 de dezembro do ano
corrente, às 10h00m, na sede do Fundo Municipal de Saúde, nos termos das Súmulas n 346 e 473,
ambas do Supremo Tribunal Federal, devidamente justificada nos autos do processo n 8114/2020.
Paraty, 15 de Dezembro de 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO No.: 5713 | 2019
SETOR SOLICITANTE: Departamento de Comunicação Social | DECOM.
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestar serviços de publicidade para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL | PMPi.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública.
TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob a égide da Lei Federal no.: 12.232
- de 29.04|2010.
DATA E HORA PARA ENTREGA DOS INVÓLUCROS
(Propostas Técnica e de Preços): 01/02/2021 - segunda-feira, às 09:30h.
LOCAL PARA A ENTREGA DOS INVÓLUCROS: Sala de Licitações do Departamento de Licitações e Contratos | DLC. da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL .| PMPi.., localizada na Rua das Acácias, no.: 13, 2o andar | Fundos - Ipê.,
Pinheiral | RJ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Os serviços serão realizados - integralmente, em
conformidade, com toda a legislação aplicável à espécie e será realizada em conformidade com disposto na Lei Federal no.: 12.232 - de 29.04|2010 e subsidiariamente pela Lei Federal no.: 8.666 - de 21.06|1993, com as alterações introduzidas pelas
Leis Federais nos.: 8.883 - de 08.06|1994 e 9.648 - de 27.05|1998; Lei Federal no.:
4.680 - de 18.06|1965; Decreto Federal no.: 57.690 - de 01.02|1966; Lei Federal
Complementar no.: 123 - de 14.12|2006; Código de Defesa do Consumidor instituído
pela Lei Federal no.: 8.078 - de 11.09|1990; Constituição Federal - de 05.10|1988;
Código de Autorregulamentação Publicitária de 1978; as Normas-Padrão da Atividade Publicitária | NPAP. do Conselho Executivo das Normas-Padrão | CENP., por
solicitação do Departamento de Comunicação Social | DECOM. Aplicam-se também
a esta Concorrência o Decreto Federal no.: 4.563 - de 31.12|2002; a Instrução Normativa SECOM | PR. no.: 4 - de 21.12|2010; além das regras e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
O documento - contendo o presente edital e seus anexos, está à disposição dos
interessados para consulta e retirada diretamente na Secretaria de Administração e
Modernização dos Serviços Públicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
| PMPi., até o dia útil imediatamente anterior à data estabelecida para entrega dos
invólucros para participação no certame sito a Rua das Acácias, nº. 13 Fundos 2º
andar - Bairro: Ipê - Pinheiral. Tel.: (24) 3356-2368 Ramal: 237. E-mail: licitacaopinheiral @gmail.com , mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel.
Estanislau José Correa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações | CPL

AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N 014/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Paraty torna-se público que será realizado no dia 29 de Dezembro
de 2020 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty no Dep. De Compras e Licitações
da Sec. De Saúde, o Pregão Presencial que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, NO TOTAL DE
2.500 TESTES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE. O edital estará á disposição no site
da Prefeitura Municipal de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail:
licitacao.saudeparaty@gmail.com.
Paraty, 15 de Dezembro de 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N 015/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Paraty torna-se público que será realizado no dia 29 de Dezembro
de 2020 às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Paraty no Dep. De Compras e Licitações
da Sec. De Saúde, o Pregão Presencial que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA COM SISTEMA DE PLANTÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI COM COMBUSTÍVEL E 02 MOTORISTAS E EQUIPE TÉCNICA (02
MÉDICOS, 02 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE LIMPEZA) PARA VIABILIZAR
O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO PLANO
VERÃO NA COMUNIDADE DE TRINDADE, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. O edital estará á disposição no
site da Prefeitura Municipal de Paraty www.pmparaty.rj.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail:
licitacao.saudeparaty@gmail.com.
Paraty, 15 de Dezembro de 2020.
CARLA LACERDA DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO N.080/2020/B
O Pregoeiro comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado,
da DECISÃO proferida pelo Exmo Sr. Secretário Municipal de Saúde, face
ao RECURSO INTERPOSTO pela licitante WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA, que decidiu pela procedência do mesmo.
Ezequiel Antunes Laureano
Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 147/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SOFTWARE PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TELEMEDICINA 01 A 03
POSIÇÕES (LICENÇAS).
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados
no PREGÃO supracitado O ADIAMENTO SINE DIE.
Érika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

