
SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO/RJ (SEPE/RJ)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL (ON-LINE)

DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

A Diretoria do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE RJ), através de
sua Coordenação Geral, no uso de suas atribuições e nos termos do Estatuto e da legislação em vigor,
convoca os Profissionais de Educação da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro a participarem da
Assembleia Geral Virtual (on-line) da Rede Municipal de Educação RJ, a se realizar dia 22 de julho de 2021,
às 17h, em 1ª convocação, e às 17h30h, em 2ª e última convocação. A assembleia será virtual em razão
da pandemia do novo coronavirus. As informações sobre a inscrição e o acesso para que o profissional
possa participar da assembleia on-line estarão disponibilizadas no site do SEPE RJ (www.seperj.org.br) e
demais redes sociais da entidade, na Internet. A assembleia está convocada para a discussão e deliberação
da seguinte pauta única: eleição dos representantes do SEPE RJ no Conselho Municipal de Educação RJ
(mandato no biênio 2021/2023).

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2021
COORDENAÇÃO GERAL DO SEPE-RJ DO SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE

EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
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AS MAIS BOMBADAS

CONCESSÃO DE LICENÇA
CONSTRUTORA ZADAR LTDA - CNPJ 30.183.941/0001-79, torna público que recebeu a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade – SMARHS, 
através do processo nº 250/000750/2021, Licença Ambiental Municipal de Instalação nº 
12/2021, com validade de 03 anos contados a partir de 16/06/2021, para realizar a 
implantação do Sistema Cicloviário da Região Oceânica, composto de ciclovia, ciclofaixa e 
ciclorrotas e restauração de micro drenagem, com área total de intervenção prevista de 
21,75km lineares, no seguinte local, bairros do Engenho do Mato, Jacaré, Maravista, 
Piratininga e Santo Antônio, Niterói/RJ.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ADJUNTAS
COORDENADORIA DE ESPECIAL DE LICITAÇÕES - SEMINF

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E
ABERTURA DE PRAZO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS - SEMINF Nº 001/2021

O Município de Macaé, através da Comissão Especial de Licitação da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais, considerando a(s)
ausência(s) do(s) representante(s) da(s) empresa(s) participante(s), torna público,
para fins do disposto no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, o resultado da análise
das propostas comerciais da TOMADADEPREÇOS - SEMINF Nº 001/2021, conforme
ordem de classificação abaixo: - 1ª - SILGUI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 2ª
- INTER-SEA CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. A ata correspondente
ao julgamento encontra-se disponível para os licitantes no site do Município de Macaé
(www.macae.rj.gov.br) assim como na sala da Comissão Especial de Licitação da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, sito Avenida Camilo Nogueira da Gama, n°250,
Novo Botafogo, Macaé-RJ, de segunda a sexta-feira, tel. contato (22) 2757-6027. Fica
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, contado a partir
desta publicação. O recurso deverá ser efetivado junto ao protocolo digital (Online),
através do link http://sistemas2.macae.rj.gov.br:85/protocolo/requisicao/login ou
email: licitacao.seminf@macae.rj.gov.br.

Macaé-RJ, 14 de Julho de 2021.
Maria Auxiliadora Pereira de Macedo

Coordenadora Especial de Licitações - SEMINF

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

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES - SEMUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO FMS - Nº 045/2021
AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA EXCLUSIVA DE EMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O Município de Macaé, através da Comissão Pregoeira 05, torna público,
que fará realizar no dia 27 de julho de 2021, às 10:00h, (horário de Brasília), o
PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 045/2021 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
de acordo com as Leis em vigência. O Edital, seus anexos e demais informações
estarão disponíveis para download nos seguintes sites www.macae.rj.gov.br e
http://www.comprasnet.gov.br . O edital também estará disponível na sala da
Comissão Pregoeira, no CIAS - Centro Integrado de Administração da Saúde,
situado à Rua Darcílio Possati, nº 134, Visconde de Araújo, Macaé/RJ e a retirada
será através de pessoa credenciada e com carimbo do CNPJ, de segunda a sexta-
feira, tel. contato (22) 2763-6330 Ramal 2078. Objeto: Aquisição de medicamentos
e insumos farmacêuticos padronizados na REMUME MACAÉ 2018/2019, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Macaé-RJ, 14 de julho de 2021.
Marcos José Lima de Almeida - Coordenador de Licitações - SEMUSA

Um homem que não tem
um antebraço foi preso por
roubo. Jonas Campos Perei-
ra Feitosa, de 26 anos, foi de-
tido por policiais civis da 12ª
DP (Copacabana). Ele é acu-
sado de ter roubado o celular
de uma vítima na madruga-
da do dia 18 de maio, na Rua
Siqueira Campos, em Copa-
cabana. A ação foi flagrada
por câmeras de segurança.

As imagens trazem Jonas
abordando a vítima, um ra-
paz de 23 anos, por volta das
5h da manhã. O assaltante
simula estar portando uma
arma. O jovem, então, entre-
ga o celular, um iPhone ava-
liado em cerca de R$ 3,5 mil.
O vídeo mostra Jonas dei-
xando o local em seguida.

Ao ser encontrado pelos
agentes em uma via próxima
ao ponto onde ocorreu o rou-
bo, Jonas reconheceu ser ele
a pessoa que aparece na gra-
vação realizando o assalto.
Ele alegou que apenas simu-
lou estar armado, “colocan-
do o braço direito atrás da

cintura”. Ao depor, o bandi-
do afirmou ainda que é “usu-
ário de cocaína e está pas-
sando por um momento difí-
cil em sua vida”.

Jonas foi reconhecido pe-
la vítima do assalto, que, no
entanto, não pôde reaver o
aparelho levado. Aos polici-
ais, Jonas contou que ven-
deu o telefone para um mo-
totaxista que trabalha na La-
deira dos Tabajaras, tam-
bém em Copacabana.

O assaltante já tinha pas-
sagens pela polícia pelos cri-
mes de lesão corporal, furto,
ameaça e porte de droga. Em
2016, Jonas chegou a ser
preso por furto qualificado,
mas acabou solto pouco
tempo depois.

Ladrão estava de
mãos abanando
Bandido fez assalto em Copacabana fingindo ter arma,
durante a madrugada. Ele pegou celular de R$ 3,5 mil

Ladrão tem deficiência

REPRODUÇÃO

O cantor DJ Ivis, Iverson
de Souza Araújo, foi preso,
ontem. Ele foi denunciado

pela ex-mulher, Pamella Ho-
landa, por agressões. Os epi-
sódios de violência foram re-
gistrados pelo sistema de se-
gurança da casa do casal, e a
vítima as divulgou na inter-
net no domingo. 

A prisão aconteceu em um
condomínio de luxo em Aqui-
raz, na Região Metropolitana
de Fortaleza, e tem caráter
preventivo. A prisão havia si-
do pedida na terça-feira pela
polícia, e foi concedida na tar-
de de ontem pela Justiça. 

As agressões acontece-
ram na frente da filha e de

outras duas pessoas, a mãe
dela e um funcionário do DJ. 

Ontem, o funcionário,
identificado como Charles,
prestou depoimento como
testemunha. O conteúdo
não foi divulgado pela polí-
cia. Não há ainda confirma-
ção se a mãe de Pamella
também foi ouvida.

Logo após a divulgação
dos vídeos, DJ Ivis foi demi-
tido da produtora pela qual
era contratado. Diversos ar-
tistas que tinham parcerias
programadas com ele sus-
penderam os planos.

DJ Ivis foi preso em seu
apartamento de luxo

DJ Ivis: preso em casa
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