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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI COMUNICA
QUE REALIZARÁ, NO DIA 17 (DEZESSETE) DE JUNHO
DE 2019, ÀS 10:00h, NA SALA DE LICITAÇÃO/SMA
LOCALIZADA NA RUA VISCONDE DE SEPETIBA Nº
987/5º ANDAR – CENTRO – NITERÓI - RJ, CERTA-
ME NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL,
SOB O Nº 013/2019, DO TIPO MENOR PREÇO
POR ITEM, DESTINADO A FORMAÇÃO DE ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12
MESES, PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO OB-
JETO. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER
RETIRADOS PELO SITE www.niteroi.rj.gov.br. NO
ÍCONE AVISO DE LICITAÇÃO – SMA OU NO DE-
PARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO NA
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987/5º ANDAR, DE
09:00 ÀS 16:00 HORAS (É NECESSARIO 01 PEN
DRIVE PARA GRAVAÇÃO DA PLANILHA DA PRO-
POSTA E 01 RESMA DE PAPEL A4).

CONCYR FORMIGA BERNARDES
PREGOEIRA

COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

NAS 6 PRIMEIRAS MENSALIDADES

central de vendas:
21 3032- 8818*Planos completos, sem

coparticipação e franquia.

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público, a
quem possa interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL:
Processo Administrativo nº: 1533/19
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Objeto: Eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção
compreendendo a prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva em geral de
toda a frota municipal da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos com fornecimento
de mão de obra.
Regime de execução: Indireta
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote
Data do certame: 14/06/2019 às 09h30min.
Custo Estimado: R$ 37.100,00
Custo do Edital: 02 (duas) resmas de papel A4.
Obs: As empresas declaradas suspensas de contratar com o Município de Bom Jardim não poderão participar
do certame assim como as que não estiverem com as certidões em dia, salvo os casos previstos em Lei.
Os interessados deverão adquirir o edital completo referente a este certame, no horário de 09:00h às 17:00h,
sito à Praça Governador Roberto Silveira, 44 – Centro – Bom Jardim/RJ e/ou no site www.bomjardim.rj.gov.br.

Neudeir Loureiro do Amaral
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS 090/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Comissão Permanente de Licitações e Compras

Pregão Presencial nº 91/2019 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de
gêneros alimentícios (açúcar, amido de milho, arroz, batata palha, extrato de tomate
etc.) e descartáveis conforme edital. Processo Administrativo n°: 9.955/2019. Data/
Hora: 14/06/2019 às 14:00 horas. Valor Estimado: R$ 727.634,21. Edital disponível
site: http://www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia. Informações e-mail: editais.
resende@gmail.com ou tel: (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

OBJETO: futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de combustível
(gasolina comum e óleo diesel S10), pelo período de 12 (doze) meses. Tipo menor
preço por item. Data: 18/06/2019, às 14:00h. Local: Prefeitura de Santa Maria
Madalena, Praça Cel. Braz, nº 02, Centro, Santa Maria Madalena / RJ, Telefone
(22) 2561-1562 ou 2561-1237, ramal 222, de 08:00 às 16:00 horas. OBS: caso haja
interesse em participar da referida licitação, favor enviar solicitação do edital através
do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br

Carlos Henrique Buzzi da Silva
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA/RJ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 82/2019 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de
fardamento (Gôndola, calça, camisa, jaqueta, cinto etc.) conforme edital Processo
Administrativo n°: 17.468/2018. Data/Hora: 18/06/2019 às 10:00 horas. Valor
Estimado: R$ 92.200,00. Pregão Eletrônico nº 83/2019 – Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS de aquisição de pneu protetor e câmara de ar conforme edital Processo
Administrativo n°: 663/2019. Data/Hora: 19/06/2019 às 10:00 horas. Valor Estimado:
R$ 603.923,25.Pregão Presencial nº 104/2019 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
de aquisição de material de construção (Maçaranduba, telha, parafuso, prego,
fechadura etc.) conforme edital Processo Administrativo n°: 7.026/2019. Data/Hora:
17/06/2019 às 14:00 horas. Valor Estimado: R$ 391.167,85 Pregão Presencial nº
105/2019 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de refeição conforme
edital Processo Administrativo n°: 10.817/2019. Data/Hora: 18/06/2019, às 14:00
horas. Valor Estimado: R$ 265.200,00. Editais disponíveis site: http://www.resende.
rj.gov.br/blogtransparencia. Os eletrônicos disponíveis também no site do Banco do
Brasil. Informações e-mail: editais.resende@gmail.com tel: (0XX24) 3354-4625.

Julio Cezar de Carvalho - Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

O PaísBolsonaro promete enviar à Câmara dos De-
putados nesta semana projeto de lei para au-
mentar a validade da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) de cinco para dez anos. 

Na mesma proposta de alterar o Código Bra-
sileiro de Trânsito, o governo federal quer pas-
sar de 20 para 40 pontos o limite para o moto-
rista perder o documento.

SAI DESSE SITE QUE
NÃO TE PERTENCE.
Oferta velha não resolve nada.
Imóveis, veículos, empregos e
muito mais no Classificados do Rio.
Só ofertas atuais com fotos e
navegação inteligente.

Anuncie
classificadosdorio.com.br

21 2534-4333

SAI DESSE SITE QUE NÃO
TE PERTENCE.
Oferta velha não resolve nada.
Imóveis, veículos, empregos e muito mais
no Classificados do Rio. Só ofertas atuais
com fotos e navegação inteligente.

Anuncie
classificadosdorio.com.br

21 2534-4333

B Parentes, amigos e fãs de
Gabriel Diniz lotaram a mis-
sa de sétimo dia da morte de
Gabriel Diniz, ontem, na Ca-
tedral Basílica de Nossa Se-
nhora das Neves, na Praça
Dom Ulrico, no Centro de Jo-
ão Pessoa (PB).

Karoline Calheiros, noiva
do cantor — que foi vítima de
uma tragédia de avião na últi-
ma segunda-feira —, não se-
gurou a emoção ao declamar
um poema falando do ama-
do. “A sua falta tá doendo de-
mais, meu companheiro. Eu
só tenho a agradecer por to-
dos ensinamentos e por estar
ao meu lado por toda vida”,
disse parte do verso. Ao ter-
minar seu depoimento, Karol
precisou ser amparada pela
família de Gabriel. 

Somente os parentes do ar-
tista tiveram acesso à parte
de dentro da igreja, mas os
fãs puderam acompanhar a
cerimônia por um telão com
cadeiras colocadas do lado
de fora, perto de onde estava
estacionado o ônibus da ban-
da do artista.

Muito emocionado, Cizi-
nato Diniz, pai de Gabriel, fa-
lou com a revista “Quem”.
“Acho que a ficha nunca cai.

Como ele vivia um pouco fo-
ra, a gente tem aquele senti-
mento de que ele está fazen-
do show, viajando. O que
frusta é quando a gente vê as
homenagens que estão sen-
do feitas para ele. Aí temos a
certeza de que ele não volta-
rá mais”, declarou.

Durante a missa, o padre
Luiz Carlos ressaltou que o
cantor seguia a religião católi-
ca: “Vamos celebrar a partida
e a memória de Gabriel Diniz,
um grande artista paraibano,
que despontou na mídia naci-
onal. Ele era um jovem católi-
co, com uma família bastante
católica, que participou de
movimentos na igreja. É im-
portante fazermos esta missa
para nos lembrar dele e dos
dois pilotos, que entregaram
suas vidas a Deus naquele trá-
gico acidente”.

Mesmo abalado, o pai de
Gabriel fez questão de de-
monstrar sua gratidão: “Eu
queria agradecer aos ami-
gos, fãs, e em especial família
GD, que inclui todos os funci-
onários. Hoje de fato eu en-
cerro a entrega do Gabriel,
entrego ele a Deus com todo
meu coração. Sei que ele está
num lugar bacana, legal.

Cizinato se concentra ago-
ra em focar na vida após a
tragédia e já conversou com
os músicos da banda de Ga-
briel Diniz: “Nesses 30 dias
tenho que tomar algumas
atitudes burocráticas. A ban-
da, as pessoas mais interes-
sadas já sabem... os músicos
estão sabendo do aviso pré-

vio, fizemos uma reunião.
Não temos interesse de man-
ter a banda em andamento.

Segundo o pai de Gabriel,
existem ainda gravações e
clipes inéditos do cantor, que
devem sair num futuro inde-
finido: “Existem alguns EPs e
clipes na Universal, e eles
iam lançar.” s
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Emoção e gratidão na despedida
Noiva de Gabriel Diniz faz
discurso emocionado, e pai
avisa que a banda acabou

REVISTA QUEM

B MISSA DE SÉTIMO DIA

Os parentes
se apoiam
durante a
missa
(acima); fãs
prestam
homenagem 

B O cantor Tales Volpi Fer-
nandes, mais conhecido co-
mo MC Reaça, morreu na
noite de sábado, em Vali-
nhos (SP), aos 25 anos. O
velório aconteceu ontem
em Indaiatuba (SP), no me-
morial ao lado do Cemitério
Parque dos Indaiás. O
funkeiro era compositor de
jingles em apoio à campa-
nha eleitoral do presidente
Jair Bolsonaro (PSL).

Na manhã de ontem, Bol-
sonaro comentou a morte
do artista e prestou condo-
lências à família. “Ele tinha

o sonho de mudar o país e
apostou em meu nome por
meio de seu grande talento.
Será lembrado pelo dom,
pela humildade e por seu
amor pelo Brasil”, disse o
presidente.

ENTERRO SERÁ HOJE

A família comunicou a
morte de MC Reaça na pági-
na do cantor no Facebook,
mas não informou a causa
do óbito. O enterro será às
10h de hoje, também no Ce-
mitério Parque dos Indaiás.

O corpo de MC Reaça foi

encontrado na noite de sá-
bado no km 116 da Rodovia
Dom Pedro (SP-065). De
acordo com a Polícia Civil
de Valinhos, a Polícia Mili-
tar, que foi acionada até o
local, o boletim de ocorrên-
cia, afirma que foram en-
contrados no local uma mo-
tocicleta, uma mala de rou-
pas e R$ 602 em dinheiro.

A Polícia Civil de Valinhos
ainda registrou, no próprio
sábado, outro boletim de
ocorrência envolvendo o
artista. De acordo com o do-
cumento, MC Reaça é sus-

peito de ter agredido uma
mulher, definida no regis-
tro como namorada dele.

A moça foi encaminhada
para o Hospital Augusto de
Oliveira Camargo, em In-
daiatuba, com edemas na
face e no olho, além de fra-
turas no maxilar. A ocorrên-
cia foi registrada como le-
são corporal e violência do-
méstica.

A unidade médica infor-
mou que o estado de saúde
da mulher é “estável”, e ela
vai passar por “cirurgias pro-
gramadas”. s
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Morre MC Reaça, compositor
de jingles para Bolsonaro

MC Reaça participou ativamente na campanha presidencial
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