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SUSPEITO DE FURTO
É PRESO EM TRÊS RIOS
Um homem acusado de furto foi preso, na última semana, por
policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia (DP) de Três Rios.
Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por furto qualificado. Ele foi capturado em sua casa. O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
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CRIME ORGANIZADO

Força-tarefa da Polícia Civil de
combate às milícias ultrapassa
a marca de mil presos
Divulgação

Os agentes
receberam
homenagem
do governador
Cláudio Castro
RIO / SUL FLUMINENSE
A Força-tarefa da Polícia
Civil de combate às milícias
ultrapassou a marca de mil
presos e recebeu uma homenagem do governador Cláudio
Castro, na última semana, na
Cidade da Polícia. Os agentes
do Departamento-Geral de
Polícia Especializada (DGPE),
de 11 delegacias especializadas,
da Delegacia de Repressão às
Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais
(Draco) e da Coordenadoria
de Recursos Especiais (CORE)
também tiveram seus nomes
publicados no Diário Oficial do
Estado em agradecimento aos
serviços prestados à população
fluminense.
O projeto teve início em 14
de outubro de 2020 com o objetivo de combater o crime orga-

AUTORIDADES disseram que até quarta-feira, dia 1º ocorreram 150 ações

nizado na Baixada Fluminense
e permitir um período seguro
de eleição naquela região. Atendendo a uma determinação do
governador de implantar uma
política de segurança voltada
ao combate permanente deste
tipo de organização criminosa,
a Secretaria de Estado de Polícia
Civil (Sepol) expandiu as ações
e adotou a estratégia de unir
prisões e asfixia financeira.
“Não dá pra ter um estado
forte, se a gente não tirar a
ideia de impunidade. Durante
muito tempo, a impunidade

Homem é preso por
descumprimento de
medidas protetivas e por
perseguir ex-companheira
PORTO REAL
Agentes da 100ª DP (Porto
Real) prenderam em flagrante,
na última semana um homem
por descumprimento de medida protetiva e perseguição
(stalking) praticados contra sua
ex-companheira. O autor estava
proibido de se aproximar da
residência da vítima e de manter
contato com ela.
Segundo os agentes, a mulher registrou uma ocorrência
contra ele por perturbação da

tranquilidade em janeiro deste
ano, ocasião em que foi solicitada a medida protetiva para ela. O
indivíduo voltou a importuná-la e mandou mensagens por e-mails. Ela retornou à delegacia
e informou o descumprimento
da ordem judicial.
Ainda segundo os policiais,
as medidas protetivas foram decretadas no dia 14 de novembro
deste ano. Além de descumprir
a decisão, ele também passou a
perseguir a mulher.

Diretor-Geral e gestores da
PRF recebem homenagem do
Ministério da Infraestrutura
PAÍS
Na tarde desta quinta-feira,
dia 2, o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
inspetor Silvinei Vasques, o
Diretor de Operações da PRF,
Djairlon Henrique Moura,
o Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação da
PRF, Fábio Williams de Sousa,
o Diretor de Inteligência da
PRF, Allan da Mota Rebello,
o Coordenador-Geral de Segurança Viária, André Luiz
de Azevedo, e o Coordenador-Geral de Integração e Gestão de
Inteligência, Marcos Nogueira
Franco de Oliveira, foram agraciados com a Medalha do Mérito
Mauá, em evento promovido
pelo Ministério da Infraestrutura. O Diretor Executivo da
PRF, Jean Coelho, também foi

homenageado com a medalha.
A Medalha do Mérito Mauá
foi criada pelo Decreto no
55.475, de 7 de janeiro de 1965
e restabelecida pelo Decreto no
3.047, de 6 de maio de 1999. É
uma condecoração criada para
laurear todos aqueles que, de
forma determinante, tenham
contribuído para o desenvolvimento e progresso do Setor
Transporte. Conferida a pessoas
físicas ou jurídicas, civis ou
militares, nacionais ou estrangeiras, que hajam trabalhado
de modo superior à natural
expectativa para a expansão e
o aperfeiçoamento dos transportes no Brasil.
O evento ocorreu no Clube
Naval de Brasília, em Brasília/
DF, e contou com a presença de
autoridades do setor de transportes brasileiro.

reinou nesse Estado. E um dos
grandes motivos foi o sucateamento e o enfraquecimento
da Polícia Civil. Hoje, a Sepol
tem orçamento próprio, voltou
a ser uma instituição de todos,
para todos. Estamos falando de
dedicação, honra e comprometimento. Não dá pra falar nisso
sem falar no policial civil. São
mais de mil milicianos presos,
e não vamos descansar até que
todos sejam capturados. Eles
têm que respeitar a nossa polícia”, comemorou o governador
Cláudio Castro.

Até esta quarta-feira, dia 1°
de dezembro, 1.008 criminosos
foram presos em mais de 150
ações da Força-Tarefa. Entre
eles, Edmilson Gomes Menezes,
o “Macaquinho”; Gil Jorge Santos de Aquino Júnior, conhecido
como “Da Cova” e braço direito
do também paramilitar Danilo
Dias Lima, o “Tandera”. Durante as operações, 25 milicianos
foram mortos em confronto,
incluindo Wellington da Silva
Braga, o “Ecko”. O prejuízo
das quadrilhas supera R$ 2,2
bilhões por meio de fechamento
de comércios clandestinos, interdições de obras irregulares e
apreensões, como cerca de um
milhão de unidades de TV Box,
por exemplo, que representou
uma baixa de aproximadamente
meio bilhão de reais na arrecadação com a venda de aparelhos
e mensalidades.
As operações contam com
apoio de diferentes órgãos
e instituições, como Polícia
Rodoviária Federal (PRF); Polícia Federal (PF); Ministério
Público (MP); Receita Federal;
e Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), no período pré-eleitoral
e nos dois turnos das eleições
municipais de 2020.

PF combate distribuição
de material de pornografia
infantil no país
PAÍS
Criminosos que utilizavam a chamada darkweb
para a difusão de material
de abuso sexual infantil no
Brasil e em diversas partes
do mundo foram alvo da
Operação Lobos II, da
Polícia Federal (PF), nesta
sexta-feira, dia 3.
Na ação foram cumpridos 104 mandados de busca
e apreensão e oito mandados de prisão preventiva,
distribuídos em 20 estados
e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal,
além da identificação e
prisão de abusadores sexuais e de consumidores
desse tipo de material, a
operação pretendeu localizar e resgatar crianças que
se encontram em situação
de extrema violência.
Os crimes investigados
são a venda, produção,
disseminação e armazenamento de pornografia
infantil e estupro de vulnerável, sem prejuízo de
outros que possam surgir
com a continuidade das
investigações.
HISTÓRICO
Desde 2016, a Polícia
Federal estabeleceu parcerias com forças policiais
de diversos países para
identificar indivíduos que
se utilizavam da darkweb
para difundir material de
abuso sexual infantil. Os
criminosos atuavam me-

diante divisão de tarefas
(arregimentadores, administradores, moderadores,
provedores de suporte de
hospedagem, produtores
de material, disseminadores de imagens, dentre
outros) com a finalidade
de produzir e realizar a
difusão de imagens, fotos
e comentários acerca de
abuso sexual de crianças
e adolescentes e, ainda,
alimentar a demanda por
esse tipo de material.
“A união internacional de esforços permitiu a identificação de um
indivíduo brasileiro que
utilizava a deepweb para
hospedar e gerenciar cinco
dos maiores sites de abuso
sexual infantil de toda a
rede mundial de computadores. Os sítios e fóruns
da darkweb eram divididos
por temática, com imagens
e vídeos de abuso sexual de
crianças de zero a cinco
anos de idade, abuso sexual
com tortura, abuso sexual
de meninos e abuso sexual
de meninas”, detalhou a PF
em nota.
Os sites eram utilizados
por mais de 1,8 milhão de
usuários, em todo o mundo, para postar, adquirir
e retransmitir materiais
relacionados à violência
sexual contra crianças
e adolescentes, dando a
dimensão da necessidade
do enfrentamento aos principais fomentadores deste
tipo de conduta delituosa.

Policiais do 38º BPM prendem homem com entorpecentes
TRÊS RIOS
Equipes do Patamo I e II intensificam patrulhamento na
cidade de Três Rios e flagram
um homem com material en-

torpecente na última semana,
no bairro Cariri.
A ocorrência teve início
quando os policiais militares
avistaram o elemento que, ao
suspeito a viatura tentou se

evadir com a carga de drogas,
contudo, foi detido. Com ele
foram arrecadados 11 “canetas” de cocaína e 12 pinos da
mesma droga.
A ocorrência foi encami-

nhada à 108ª Delegacia de
Polícia, onde a Autoridade
Policial autuou o indivíduo
no crime de tráfico de drogas,
permanecendo preso à disposição da Justiça.

Câmara Municipal
de Barra Mansa
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 236/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS. Início do recebimento das propostas:07/12/2021 às 17h30 Encerramento de
recebimento: 17/12/2021 às 09h00 - Abertura: 17/12/2021 às
09h01 - Início do Pregão: 17/12/2021 às 09h30.
Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411
ouedital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@
gmail.com.
Renata E. de M. das N. Conceição
Assistente Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2017
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende /
AMAR; 02 – CONTRATADA: Sanlurb Saneamento e Limpeza
Urbana Ltda – ME; 03 – OBJETO: prorrogação de prazo na
contratação de empresa especializada em locação de trator
esteira para atender as necessidades da Agência Municipal
de Meio Ambiente do Município – AMAR do Município de
Resende/RJ; 04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PMR/
AMAR/FUNCAM: Órgão: 03; Unidade: 03.41; Funcional:
18.541.0134; Projeto/Atividade: 2.671; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Código Reduzido: 26; Fonte de Recursos:
26 (Royalties); 05 – EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em
conformidade com o Art. no: 57, Inciso II, da Lei Federal
no: 8.666/93 e suas Alterações; 06 – VALOR GLOBAL: R$
269.168,64 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos); 07 – PRAZO:
12 (doze) meses; 08 – NOTA DE EMPENHO Nº 92/2021;
09 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.252/2017; 10 –
DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: Resende – RJ.,
10 de Novembro de 2021.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
DE ADITAMENTO DE APOSTILAMENTO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2020
01 – Locatária: Prefeitura Municipal de Resende/Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; 02 – Locadora: Terezinha Ferla Franco; 03 – OBJETO: alteração no valor
do contrato em decorrência de reajuste do aluguel na locação
de imóvel situado à Avenida Abílio Godoy, nº 127, bairro Paraíso, Resende/RJ, destinado à instalação e operacionalização do
Programa Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Paraíso; 04 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PMR/SMASDH:
Órgão: 04; Unidade: 04.10; Funcional: 08.244.0165; Projeto/
Atividade: 6.727; Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física / Pessoa Jurídica;
Código Reduzido: 70; Fonte de Recursos: 00 (Próprios); 05 –
EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em conformidade com o Art.
no: 65, § 8o, da Lei Federal no: 8.666/93 e suas Alterações;
06 – VALOR GLOBAL: R$ 1.671,12 (hum mil, seiscentos e
setenta e um reais e doze centavos); 07 – NOTA DE EMPENHO Nº 333/2021; 08 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
6.244/2020; 09 – DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO:
Resende – RJ., 09 de Novembro de 2021.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 213/2020
01 – Locatário: Prefeitura Municipal de Resende/Secretaria
Municipal de Saúde; 02 – Locadora: Renata Campos Ferreira Moreira; 03 – OBJETO: prorrogação de prazo contratual, do Contrato Administrativo no: 213/2020, na locação
de imóvel, localizado na Avenida do Canal Sul, no: 503,
bairro Cidade da Alegria, Resende, RJ, pelo período de 12
(doze) meses, para atendimento a Unidade de Estratégia
de Saúde da Família Cidade da Alegria (Equipe – 2), para
desenvolvimento e manutenção da oferta da assistência
da saúde a população adscrita no referido bairro, tendo em
vista da necessidade de reforma e ampliação da unidade
de Saúde da Família Cidade Alegria (caixa d´água) para
alocar 3 equipes de Saúde da Família; 04 – DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: PMR/SAÚDE/FMS: Órgão: 04; Unidade:
04.60; Funcional: 10.301.0119; Projeto/Atividade: 6.654;
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.15 – Locação de Imóveis;
Código Reduzido: 17; Fonte de Recursos: 02 (SUS); 05 –
EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em conformidade com o
Art. no: 57, Inciso II, c/c Art. no: 54, § 1o, da Lei Federal no:
8.666/93 e suas Alterações, c/c Art. no: 51, da Lei Federal
no: 8.245/91; 06 – VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais); 07 – PRAZO: 12 (doze) meses; 08 – NOTA
DE EMPENHO Nº 6.153/2021; 09 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.930/2020; 10 – DATA DE ASSINATURA DO
ADITAMENTO: Resende – RJ., 08 de Novembro de 2021.
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO UNILATERAL
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2021
01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Resende/
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 02 –
CONTRATADA: Contatto Engenharia e Construções Eireli;
03 – OBJETO: contratação de empresa especializada para
executar serviços de reforma da praça Zeferino de Oliveira,
localizada na rua Zeferino de Oliveira, no bairro Paraíso,
s/no, Resende – RJ, através da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos – SMOSP; 04 – DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: PMR/SMOSP: Órgão: 02; Unidade: 81;
Funcional: 27.813.0139; Projeto/Atividade: 1.637; Elemento
de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica; 05 – EMBASAMENTO/MODALIDADE: Em
conformidade com o Art. no: 79, Inciso I, da Lei Federal no:
8.666/93 e suas alterações; 06 – Valor Global da Anulação
de R$ 442.829,60 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos); 07 – Nota
de Empenho de Anulação no: 98/2021; 08 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 4.040/2020; 09 – DATA DA RESCISÃO: Resende – RJ., 26 de Novembro de 2021.
Julio Cezar de Carvalho
Superintendente – Licitação – PMR

