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Disque-denúncia já é realidade em Angra
População pode ligar, anonimamente, para o número 03002531177 e passar sua informação sobre a criminalidade

Uma cerimônia ocorrida hoje (4), no Salão Nobre da Prefeitura, marcou a assinatura do 
convênio entre o Governo Municipal e o Instituto MovRio para a implantação do disque-
denúncia, que inclusive já está em funcionamento. Qualquer cidadão pode realizar sua 
denúncia, anonimamente, através do telefone 03002531177, com o custo de uma ligação 
local. O serviço não é gratuito para evitar trotes.
Outro canal de comunicação que a população pode utilizar é o aplicativo Disque-
Denúncia, disponível para IOS e Android. Por lá será possível enviar fotos e vídeos 
relatando as atividades dos criminosos. O aplicativo poderá ser baixado no celular e 
deletado, quantas vezes for necessário, conforme a vontade do usuário. Em breve ainda 
será disponibilizado um número para contato via whatsapp.
- A gente não pode �car parado, se o poder público der um input a iniciativa privada vem 
junto, os moradores vêm juntos e as coisas vão se desenvolvendo – disse o prefeito.
A central do disque-denúncia funciona em uma sala, no Rio de janeiro, dentro do prédio 
onde está localizada a Secretaria de Estado de Segurança. Lá funcionários vão atender as 
l igações e repassar as informações para os órgãos policiais de Angra.
- Sem o auxílio da população, a polícia pode muito pouco. Vamos trazer informações de 
como estão as ruas, que é quem. Vamos alimentar as autoridades policiais – destacou Zeca 
Borges, representante do MovRio.
Zeca Borges ainda revelou quais são os pilares nos quais se sustenta o disque-denúncia.
- O primeiro é o cidadão, ele tem que trazer a informação e con�ar de que a polícia vai 
fazer o seu trabalho. Depois vem a polícia que deve ter apreço pela informação do cidadão. 
E a imprensa que é fundamental para a alavancagem dos fatos e assim o cidadão saberá o 
que aconteceu com a sua denúncia. Esse é o ciclo que vai acontecer em Angra dos Reis – 
revelou.
Para o coordenador do Proeis na região Costa Verde, essa iniciativa é de suma importância 
para que diversos problemas de segurança na área de Angra dos Reis sejam solucionados.
- Já trabalhei em unidades operacionais junto com o disque-denúncia e realmente é uma 
ferramenta espetacular. Costumo dizer que a Policia Militar não tem bola de cristal, a 
gente faz patrulhamento ostensivo, estamos na rua diuturnamente, porém alguns crimes a 
gente não presencia e dependemos da sociedade para nos informar – explicou.
O vice-prefeito ressaltou a vontade do prefeito em recuperar toda uma estrutura que se 
perdeu.
- Chegamos a ter uma estrutura de monitoramento bom. Então é preciso que cada um 
que more em Angra tenha um pouquinho de amor ao município em trabalhar nessa 
questão do controle. Não tenham medo de denunciar e não passem trote – pediu o vice-

prefeito.
Valter Ornellas, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Angra (CDL) foi 
mais um a elogiar a iniciativa do Prefeito.
- As pessoas não saem mais para fazer suas compras. Essa insegurança não só prejudica 
a pessoa no seu ir e vir, mas também a economia do município. A gente dá os parabéns 
à prefeitura por viabilizar recursos para ações como essa, mesmo não sendo sua 
obrigação – destacou.
O síndico do condomínio Portogallo, Roberto Bon�m, foi quem apresentou a ideia 
do disque-denúncia ao prefeito. Ele esteve presente na cerimônia de hoje e ressaltou a 
importância do serviço.
- É uma ferramenta fantástica, tenho certeza de que vai mudar a relação com a 
criminalidade. É importante que todos possam ajudar na divulgação do disque-
denúncia – a�rmou.
O disque-denúncia atende a várias outras cidades e funciona desde 1995, tendo até 
hoje mais de 2,3 milhões de denúncias cadastradas.
Ações no combate à violência
Além de implantar o disque-denúncia, a Prefeitura vem realizando várias outras ações 
para combater a violência em Angra, embora segurança-pública seja responsabilidade 
do Estado.
Em setembro do ano passado foi implantado na cidade o Programa Estadual de 
Integração na Segurança (Proeis), que possibilita a contratação voluntária de policiais 
militares durante suas folgas, pela Prefeitura, para o reforço da segurança no 
município. Atualmente o programa conta com 46 policiais e será ampliado em 30% 
para passar a funcionar em dois turnos de 12 horas.
O Governo Municipal também comprou 20 viaturas que vão reforçar o 
patrulhamento em Angra dos Reis e que chegarão à cidade em breve. Outra ação foi a 
cessão de um espaço, no Centro, onde funcionava o Serviço Público, para a 
implantação de uma nova Companhia da Polícia Militar.
A Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, também está reabrindo os 
Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPO) nos bairros da Serra D'Água e da 
Monsuaba.
Além das medidas apresentadas, a Prefeitura vem trabalhando também para a 
retomada das câmeras de monitoramento. Nesse projeto, que está em licitação e deve 
voltar a funcionar em cerca de três meses, o Governo Municipal gastará R$ 290 mil só 
na recuperação da rede de �bra óptica, que liga os 45 pontos do município onde as 
câmeras estavam �xadas. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018/SAD.DELCA

PROCESSO Nº 2018006797
OBJETO: Formação de ata de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para prestação de serviço 
de publicação de avisos de licitações e a�ns, à medida que se torne necessário a divulgação de tais 
expedientes, de interesse do Município, em jornal diário, de grande circulação regional ou nacional e no 
estado, incluindo circulação no Município.
DATA/HORA DA SESSÃO: 23/05/2018, às 10:00 hs
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada na Praça Guarda Marinha 
Greenhalg, s/nº, Centro, Angra dos Reis – RJ.
RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, mediante 01(um) pen drive virgem 
devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br
 

ADRIEL FELIPE CONCEIÇÃO DE LACERDA
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018/SAD.DELCA

PROCESSO Nº 2017021603
OBJETO: Formação de ata de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, de água mineral.
DATA/HORA DA SESSÃO: 23/05/2018, às 14:00 hs
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada na Praça Guarda Marinha 
Greenhalg, s/nº, Centro, Angra dos Reis – RJ.
RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, mediante 01(um) pen drive virgem 
devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br

 
ADRIEL FELIPE CONCEIÇÃO DE LACERDA

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018/SAD.DELCA

PROCESSO Nº 2017024180
OBJETO: Formação de ata de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais 
de carpintaria, destinados a manutenção de decks, atracadouros, passarelas, pontilhões, confecção de banco 
de praças e equipamentos de ginástica do  Município de Angra dos Reis.
DATA/HORA DA SESSÃO: 24/05/2018, às 10:00 h
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada na Praça Guarda Marinha 
Greenhalg, s/nº, Centro, Angra dos Reis – RJ.
RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, mediante 01(um) pen drive virgem 
devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br

 
Adriel Felipe Conceição de Lacerda

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018/SAD.DELCA

PROCESSO Nº 2018005262
OBJETO: Formação de ata de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para contratação de 
empresa(s) para eventuais locações com montagem e desmontagem de sonorização/iluminação, geradores, 
painel led, re�etores HQI e projetor e telão, para atender aos eventos culturais realizados ou apoiados pela 
Secretaria executiva de Cultura e Patrimônio.
DATA/HORA DA SESSÃO: 25/05/2018, às 10:00 h
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada na Praça Guarda Marinha 
Greenhalg, s/nº, Centro, Angra dos Reis – RJ.
RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, mediante 01(um) pen drive virgem 
devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br
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Adriel Felipe Conceição de Lacerda
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018/SAD.DELCA

PROCESSO Nº 2018005259
OBJETO: Formação de ata de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
para contratação de empresa(s) especializada para eventuais locações, com 
montagem e desmontagem de palcos, pisos, estrutura treliçada, arquibancada, 
grades de contenção, tendas, coberturas e estandes, para atender aos eventos 
culturais realizados ou apoiados pela Secretaria executiva de Cultura e 
Patrimônio.
DATA/HORA DA SESSÃO: 28/05/2018, às 10:00 h
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada 
na Praça Guarda Marinha Greenhalg, s/nº, Centro, Angra dos Reis – RJ.
RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, mediante 01(um) 
pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através 
do site www.angra.rj.gov.br
 

Adriel Felipe Conceição de Lacerda
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018/SAD.DELCA

PROCESSO Nº 2017021600
OBJETO: Formação de ata de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
para contratação de empresas para eventual fornecimento de insumos e 
materiais, tais como: PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E 
VÁLVULAS DE BORRACHA, para manutenção da frota de veículos e 
máquinas o�ciais pertencentes ao Município de Angra dos Reis.
DATA/HORA DA SESSÃO: 29/05/2018, às 10:00 h
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada 
na Praça Guarda Marinha Greenhalg, s/nº, Centro, Angra dos Reis – RJ.
RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, mediante 01(um) 
pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através 
do site www.angra.rj.gov.br
 

Adriel Felipe Conceição de Lacerda
Pregoeiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 
012/2018

RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26, da Lei Federal nº 
8.666/93, e a vista do Parecer Nº 13/2018/CHGAP, com fundamento no art. 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 012/2018, PROCESSO Nº 2018009668, para contratação 
da empresa VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o  nº 31.643.851/0002-67, com o valor global de R$ 
5.840.000,00 (cinco milhões, oitocentos e quarenta mil reais), para o período 
de 12 (doze) meses, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 
execução dos serviços de recebimento e destinação �nal de “entulho sem 
segregação” de todo o Município de Angra dos Reis, RJ, constando do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, 
ne s t a  ú l t ima ,  na  s egu in t e :  F ICHA:  20181297 ;  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 20.2016.15.452.0210.2528.339039.0400.

Angra dos Reis, 10 de Maio de 2018.
CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Secretário Executivo de Serviço Público

PREGÃO Nº 020/2018/SAD.DELCA

PROCESSO Nº 2017012200 – Considerando a urgência da contratação, sua  
excepcionalidade e visando a economicidade ao Município, conforme 
detalhado às �s. 272/273, dos autos, a Administração Municipal, através do 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇO PÚBLICO, decidi 
REVOGAR o Pregão Presencial nº 020/2018, com fundamento no caput, 
do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, cujo objeto seja a contratação de empresa 
para EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE COLETA DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC – CLASSE “A”,  NA 
ÁREA DE TRANSBORDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANGRA DOS REIS, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, com 
fornecimento de todos os equipamentos, maquinário, mão de obra e todos 
os materiais peculiares a cada tipo de serviço a �m de atingir o objeto 
contratado.

Angra dos Reis, 10 de maio de 2018
CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Secretário Executivo de Serviço Público

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº 
048/2018/FHGJ

 O Secretário Hospitalar da FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL 
DA JAPUIBA – FHGJ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei 
nº 3.617, de 01 de Janeiro de 2017 e pela portaria nº 007/2017, publicada 
em 01 de Janeiro de 2017, na edição 705 do Boletim o�cial do Município de 
Angra dos Reis, resolve:
 Designar como �scal, RONALDO CARDOSO GURJÃO, mat. 
7500014, para acompanhar e �scalizar, como titular, a execução do contrato 
nº 008/2018, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA 
JAPUÍBA e a empresa IAGES-INSTITUTO DE APOIO E GESTÃO À 
SAÚDE - CNPJ/MF sob o nº 18.593.381/0001-25, que tem por objeto a 
prestação de serviços continuados EM CARÁTER EMERGENCIAL de 
pro�ssionais de saúde nas diversas áreas de especialidades para atender as 
necessidades de plantonistas, diaristas, cirurgiões eletivos, anestesiologistas e 
apoio administrativo da Fundação Hospital Geral da Japuíba, na forma do 
Termo de Referência e do instrumento convocatório.
 Designar como �scal o servidor RODRIGO DE ARAÚJO 
MUCHELI, Matrícula 14116, para acompanhar e �scalizar, como titular, a 
execução do contrato acima descrito.
 Designar como �scal,  BEATRIZ DE LIMA BESSA 
BALLESTEROS mat. 4502710, para acompanhar e �scalizar, a execução 
dos contratos acima descrito nos impedimentos legais e eventuais dos 
titulares. 
 Esta portaria entra em vigor após publicação, com efeitos a contar 
de 02/04/2018, e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua 
garantia quando houver.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 Angra dos Reis, 04 de maio de 2018.

Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Coordenadoria de Vigilância Sanitária
Auto de Infração n° 2265/2017
Infrator: CARLOS HENRIQUE DE BULHÕES FILHO
CPF: 083.421.467-90
Endereço: RUA  17, S/N- ESPAÇO SAÚDE ANEXO CLUBE 
RECREATIVO PRAIA BRAVA- ANGRA DOS REIS

Coordenadoria de Vigilância Sanitária
Auto de Infração n° 361/2018
Infrator: CONDOMÍNIO PORTO CIELO
CPF: 06.048.708/0001-07
Endereço: COSTÃO PONTA DA CRUZ, LOTE 14- PONTA DA 
CRUZ- ANGRA DOS REIS

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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