
COMUNICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/RJ

Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Especial de Pregão Eletrônico

Ficam notificados os Partidos Políticos, os Sindicados de Trabalhadores e as Entidades Empresariais - com repre-
sentação no Município de Valença/RJ – da transferência no dia 02/08/2021 de recursos financeiros correspondente
a parcela única no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), referente ao Código do Plano de Ação
nº 09032021-013265, Programa 09032021 que tem como objeto a Construção de Pórtico.
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O PaísCriança de 4 anos foi atingida
por tiros durante atentado na
Zona Norte de Natal. Ela foi so-
corrida, mas não resistiu.

Familiares contaram ao G1
que os bandidos chegaram ati-
rando contra o carro de um po-
licial militar reformado.

LICENÇA AMBIENTAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA torna pública a emissão da Licença 
Ambiental Simplificada – LAS-AMBIENTAL Nº. 004/LAS/ASS/GAB/2021, sendo 
emitida em 28 de julho de 2021. Esta licença é válida até 28 de julho de 2025 que 
autoriza a Empresa MARMORARIA ROCHA BRANCA LTDA, CNPJ n°. 
07.584.075/0001-06 a realizar Serviços de Aparelhamento de placas e execução de 
trabalhos em mármore, granito, ardósia, e outras pedras, em área construída de 
346,00m², na Rua Soares Secco, 30 – Rocha Sobrinho – Mesquita/RJ, referente ao 
processo administrativo n°. 10/11431/20. 22°46’39.61’’S43°24’26.67”O (WGS84)

Câmara Municipal de Volta Redonda/RJ
Divisão de Licitação

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
A Câmara Municipal de Volta Redonda torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará inscrições até as 18 horas do dia 16 de agosto de 2021 de profissionais formados em
comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a
Subcomissão Técnica a ser constituída nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, para análise e
julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação que será instaurada pela
Câmara Municipal de Volta Redonda objetivando a contratação de empresa para a prestação de
serviços de publicidade, propaganda e marketing. O Edital completo do Chamamento Público
nº 02/2021 e demais informações referentes ao certame poderão ser obtidos no site oficial da
Câmara Municipal de Volta Redonda, durante o expediente na Divisão de Licitação da Câmara
Municipal de Volta Redonda, sito à Av. Lucas Evangelista, nº 511, Aterrado, Volta Redonda/RJ,
telefone (24) 4009-2284, ou através do e-mail “licitacaovr@yahoo.com.br”.

Volta Redonda, 05 de agosto 2021.
Ricardo Lambert da Cunha

Divisão de Licitação
Mat. 1921

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 - REMARCAÇÃO
Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus novos para a frota da Autarquia Empresa
Pública de Transportes – EPT.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supracitado, que estava SUS-
PENSO, fica remarcado para o dia 20/08/2021, às 09h, na Autarquia de Serviços de Obras
de Maricá (SOMAR), localizado na Rua: Raul Alfredo de Andrade, s/nº – Caxito – Maricá/
RJ, CEP: 24.910-530, devendo as empresas que já retiraram o Edital fazê-lo novamente, em
decorrência das alterações feitas. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer na
sede administrativa da EPT, sito à Rua das Gralhas, nº 0, Lote 113, Gleba 01, 2º andar, Parque
da Cidade, Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social da empresa, 01 (um)
CD-RW virgem ou pen drive e uma resma de papel A4, das 09h às 16h, solicitar pelo e-mail
cpl@eptmarica.rj.gov.br ou realizar o download no site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>-
transparência>>Portaldatransparência>>editais. Outras informações, se necessárias, serão
prestadas através do email cpl@eptmarica.rj.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 - REABERTURA DE PRAZO

Processo Administrativo n° 16782/2020
A Pregoeira da CPL, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão Presencial supracitado,
objeto Contratação de distribuidor de combustível, para o fornecimento e entrega parcelada
de até 1.499.520 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos e vinte) litros
de Gasolina Comum e até 1.275.840 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e
quarenta) litros de Diesel S10, com o objetivo de armazenamento no Posto de Abastecimento
Municipal, pelo período de doze meses, com data marcada para o dia 10/08/2021, às 10h,
fica remarcada para o dia 20/08/2021, às 14h. As empresas que já retiraram o Edital deverão
fazê-lo novamente, devido alterações. Os interessados deverão comparecer à Rua Álvares
de Castro, nº 346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01
(UM) CD-RW virgem e uma resma, das 08h às 16h30, solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.
com ou realizar o download no site pelo link www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitacoes
em andamento>>editais. Maiores informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com, Telefones:
3731-2067 | 2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA/R.J.

P.E. SRP 39/21 – Objeto: Eventual aquisição de rolamentos. PA. 2939/21. Data: 24/08/2021, às 09h.
P.E. 29/21 – Objeto: Aquisição de carreta para transporte de rolo compactador. PA 2941/21.
Data: 26/08/2021, às 09h.
P.E. 41/21 – Objeto: Aquisição de cartuchos, toner, garrafas de tinta. PA 3113/2021. Data
30/08/2021, às 09h.
Adjudica e homologa em favor de JOB LTDA EPP (R$ 17.749,60), RIO D’OURO EIRELI (R$
16.261,00), DIST. BRAZLIMP LTDA ME (R$ 7.628,00) e R DE CARVALHO EPP (R$ 832,00), os
objetos do PE 23, PA 768/21.
P.E. 42/21 – Objeto: OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO. PA
3452/2021. Data: 02/09/2021 – 09h;
Altera data de realização do PE 37/2021, PA 2026/21. Objeto: Contratação de empresa
especializada em telefonia móvel para fornecimento de linhas com aparelhos em comodato,
para o dia 23/09/2021, 09h, em virtude lançamento errôneo na plataforma BBMNET ano de
realização.
Habilita os participantes da concorrência 018/24, PA 1605/2021 – Eventual contrat. Serviços
recomposição asfáltica. Abre prazo para interposição de recurso e contra recursos, a contar 01
dia após publicação de resultado.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (24) 3323-0198, através do e-mail:
licitacao.saae@gmail.com ou ainda na Gerência de Materiais, à Av Homero Leite, 572 –
Saudade – Barra Mansa/RJ. Site http:/portaldatransparência.barramansa.rj.gov.br, no menu
“Licitações e Contratos / Lista Licitações”).

AVISO DE RESULTADO E AVISO PREGÕES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar, licitação do
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 015/2021 – Processo de despesa nº 234/2021
Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para
atendimento à Prefeitura Municipal de Rio Claro/RJ.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 19 de agosto de 2021, às 09h. Local: Sala de Licita-
ções, situada na Av. João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro/RJ. O Edital da referida
licitação encontra-se disponível no sítio municipal e na Prefeitura Municipal de Rio Claro, situada
na Avenida João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro/RJ e poderá ser retirado mediante
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls) de papel A4. Quaisquer
dúvidas poderão ser dirimidas de 2ª a 6ª feira das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292 e
3332-1717, ramal 226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com

Rio Claro/RJ, 06 de Agosto de 2021.

ANDERSON SILVA
Pregoeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Claro, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar, licitação do
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, abaixo mencionada:
Pregão Presencial n° 015/2021 – Fundo Municipal de Saúde
Processo Administrativo nº 322/2021
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender as
demandas da Central de Abastecimento Farmacêutico do Município.
Data e hora de abertura da licitação: Dia 23 de agosto de 2021, às 09h. Local: Sala de Licita-
ções, situada na Av. João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro/RJ. O Edital da referida
licitação encontra-se disponível no sítio municipal e na Prefeitura Municipal de Rio Claro, situada
na Avenida João Baptista Portugal, n° 230, Centro, Rio Claro/RJ e poderá ser retirado mediante
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ e duas resmas (500 Fls) de papel A4. Quaisquer
dúvidas poderão ser dirimidas de 2ª a 6ª feira das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292 e
3332-1717, ramal 226 ou pelo e-mail: licitacao.pmrc@gmail.com

Rio Claro/ RJ, 06 de agosto de 2021.
ANDERSON SILVA

Pregoeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MESQUITA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de medicamentos, através de Sistema de Registro de Preços.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.

Abertura das Propostas: 23/08/2021, às 10h.

Início da Disputa de Preços: 25/08//2021, às 10h.

EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível no endereço eletrônico

www.licitacoes-e.com.br, ou pelo Portal de Transparência do município.

Telefone: (21) 2042-3085.
Claudia Costa

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/13055/20

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Contratual
I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020/FMS

Partes: Município de Rio Claro e Antônio Carlos Pereira
Objeto: O presente termo tem por objeto a prorrogação de prazo do CONTRATO acima referen-
ciado, no qual o LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel de sua propriedade, situado
à Avenida João Baptista Portugal, nº 367, Centro, Rio Claro/RJ, conforme especificações e con-
dições constantes no Processo de Dispensa de Licitação nº 035/2020.
Processo Administrativo: 0320/2020
Dispensa de Licitação: 035/2020/FMS
Valor anual: R$ 20.412,48 (vinte mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 05.05.16.10.302.0062.2.162 – 3.3.90.39.61.00.00.00.31670 – 000190
Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamentos: Art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

Rio Claro/RJ, 03 de agosto de 2021.

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato do Termo de Cancelamento de Item
Ata de Registro de Preços nº 001/2021/FMS

Processo Administrativo nº 0441/2020
Pregão Presencial nº 019/2020/FMS

Partes: Município de Rio Claro e a empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Objeto: Cancelamento do item 073 (FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML) da
Ata de Registro de Preços nº 001/2021/FMS.
Fundamentação: Art. 21, inciso II do Decreto Federal nº 7.892/13.
Data: 03 de agosto de 2021.

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
PORTARIA 2979/2017

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

Processo Administrativo nº 14302/2017
Servidor: FERNANDA DE SOUZA AMORIM (mat. 8198)
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, a COMISSÃO DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO, reunida na Procuradoria Geral do Município de Maricá, neste ato presidida
pelo Dr. Ismar Muniz de Andrade por força da Portaria nº 2979/2017, apreciando o processo
administrativo em epígrafe, deliberou o que segue:
Considerando a manifestação da Defensora Dativa à fls. 91, decide a Comissão pelo deferimento do
requerimento de intimação da servidora na forma do artigo 185 do Estatuto dos Servidores Públicos.
Encaminhe-se os autos para a Secretaria de Administração a fim de que adote as providências necessárias.
Deu-se por encerrada a reunião desta Comissão que vai assinada pelo seu Presidente e secretário.

Maricá, 20 de julho de 2021.
Ismar Muniz de Andrade

Presidente

B Diante da morte de 1.162
indígenas de 163 povos du-
rante a pandemia de Co-
vid-19, a Articulação dos Po-
vos Indígenas do Brasil
(Apib) vai apresentar hoje
uma denúncia contra o presi-
dente Jair Bolsonaro no Tri-
bunal Penal Internacional
(TPI), em Haia. O Brasil tem
cerca de 850 mil índios espa-
lhados por mais de 300 povos
originários. O documento,
de 148 páginas, a que o EX-

TRA teve acesso, acusa o pre-
sidente de genocídio e tam-
bém de uma série de ações e
omissões na gestão do meio
ambiente. O texto sustenta
que o desmantelamento das
estruturas públicas de prote-
ção socioambiental desenca-
deou invasões a terras indí-
genas, desmatamento e in-
cêndios nos biomas. 

A entidade vai pedir ainda
à Corte que enquadre Bolso-
naro por ecocídio, nova tipifi-
cação de crime contra a hu-
manidade, sobretudo contra

o planeta e o meio ambiente.
Nas páginas da denúncia, é
feito um balanço de todas as
vezes que, de acordo com a
Apib, o presidente atentou ou
causou danos diretos aos ín-
dios por decisões políticas e
articulações fora do Congres-
so. As lideranças reuniram
depoimentos e exemplos de
incentivos explícitos do go-
verno federal a invasões, ata-
ques, garimpo e mineração
em terras indígenas.

Após a apresentação da de-
núncia, o trâmite do processo
se dá na Procuradoria do tri-
bunal internacional, que vai
analisar se abre ou não inves-
tigação contra Bolsonaro. Se-
gundo o Estatuto de Roma,
tratado que estabeleceu a cri-

ação do Tribunal Penal Inter-
nacional, os condenados por
acusações semelhantes po-
dem sofrer medidas cautela-
res e até prisões preventivas.

“São fatos e depoimentos
que comprovam o planeja-
mento e a execução de uma
política anti-indígena explíci-
ta, sistemática e intencional
encabeçada pelo presidente
Jair Bolsonaro, desde 1º de
janeiro de 2019, primeiro dia
de seu mandato presidenci-
al”, diz o documento.

Procurada , a Secretaria de
Comunicação Social da Pre-
sidência da República (Se-
com) afirmou que não teve
acesso à denúncia e, por isso,
o presidente Bolsonaro não
vai comentar. s

t

Apelo global contra Bolsonaro
Líderes indígenas acusam
presidente de genocídio 
em tribunal internacional
Daniel Biasetto
daniel.biasetto@oglobo.com.br

Mais de 1.100 indígenas de 163 povos morreram na pandema

MICHAEL DANTAS/AFP

B NO LIMITE

B Desde que assumiu, a
condição de membro su-
plente da CPI da Covid,
após a licença de Ciro No-
gueira (PP-PI), o senador
Flávio Bolsonaro (Patrio-
ta-RJ) tem procurado atu-
ar nos bastidores. Seu ga-
binete já se movimentou
para ter acesso à docu-
mentação sigilosa da CPI e
em segredo de Justiça. 

Flávio pede acesso a
documentos sigilosos

Flávio: bastidores da CPI

CRISTIANO MARIZ

B O governo deverá sofrer
mais uma dura derrota na
votação em que a Câmara
vai decidir se torna obriga-
tório o voto impresso no
Brasil, a principal bandeira
do presidente Jair Bolsona-
ro hoje. Os partidos decla-
radamente contrários à
proposta somam 330 depu-
tados, aponta um levanta-
mento feito pelo GLOBO
com dirigentes e líderes
das legendas com assento
na Casa. Das 22 bancadas
consultadas, apenas duas,
com 86 parlamentares no

total, confirmam apoio ao
projeto que deu origem a
uma crise institucional en-
tre o Judiciário e o Palácio
do Planalto.

Mesmo que parte dos
congressistas desrespeite a
orientação das siglas, são
mínimas as chances de
aprovação. O projeto conta
com o apoio do PSL, que
tem 53 representantes, e
do bloco que engloba
PROS, PSC e PTB, com 33
deputados. Republicanos,
Podemos e Novo não deci-
diram para qual lado irão.

Voto impresso: derrota do governo à vista 

B No Paraná, 30 policiais
militares foram presos sus-
peitos de ajudar contraban-
distas vindos do Paraguai. A
região é usada para a entra-
da ilegal de eletrônicos, ar-
mas e droga. Áudios obti-
dos pelo Ministério Público
Estadual e pela Corregedo-
ria da PM revelam um es-
quema de cobrança de pro-
pinas para liberação de car-
gas e desvio de mercadoria
apreendida. G1

Cobrança de
propinas leva 30
policiais à prisão

B O CNPq informou ontem
que o acesso à Plataforma
Lattes foi restabelecido,
após ficar 15 dias fora do
ar. A plataforma reúne sis-
temas onde cientistas, pro-
fessores e pesquisadores
do Brasil devem registrar
seus currículos para conse-
guirem bolsas de pesquisa,
vagas em universidades e
participarem de editais e
concursos. Os dados já po-
dem ser atualizados.

Plataforma Lattes
volta a funcionar
com todos os dados


