8 RIO DE JANEIRO

Quarta-Feira, 27.6.2018 i o diA

Pastor preso por tráﬁco
internacional de armas

Ele já havia sido detido no Mato Grosso do Sul com fuzis que iriam para Niterói
DivulGação

CONSELHO REGIONAL
DE ENFERMAGEM DO
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DESCARTE
O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, torna público que
caso não haja manifestação da empresa COMPUMEIER EQUIPAMENTOS
LTDA registrada no CNPJ 02.052.417/0001-23 e com endereço
desconhecido, realizará, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta
publicação, o descarte de todos os equipamentos eletrônicos (computadores,
             
Presidente Vargas, 502, 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, desde o ano
               
ANA LUCIA TELLES FONSECA
Presidente do COREN/RJ

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO
1. CO.GCM.A.00017.2018. 2. FURNAS torna público que realizará licitação
na modalidade Concorrência para Serviços de Obras Civis e Montagem
Eletromecânica do Seccionamento das Barras BR 9A e BR 9B de 500 kV da SE
Serra Mesa, localizada no Município de Minaçu/GO. 3. Regime de execução:
empreitada por preço unitário. 4. Tipo de Licitação: Menor Preço. 5. Patrimônio
Líquido: Positivo. 6. O Edital está disponível a partir desta data, no site de
FURNAS (www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”) gratuitamente,
ou na Gerência de Compras - GCM.A, na rua Real Grandeza, 219 - bloco “C”
sala 705 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, das 8:00h às 11:30h e das 14:00h
às 16:30h. 7. A Documentação de Habilitação e as Propostas deverão ser
entregues às 10:00h do dia 01/08/2018, na Rua Real Grandeza, nº 219, Bloco C,
sala 706, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, ocasião em que será iniciada a abertura
dos envelopes da Documentação de Habilitação.
Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compras
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BrUNA FANTTi
bruna.fantti@odia.com.br

P

oliciais da Delegacia
Especializada em
Armas, Munições e
Explosivos (Desarme) prenderam, na tarde de
ontem, um pastor evangélico
que atuava, segundo as investigações, como traﬁcante
internacional de armas. Felipe Jorge da Silva Freitas, 44
anos, foi preso em sua casa,
em Pedra de Guaratiba.
O suposto traficante já
havia sido preso em 2010,
em Corumbá, Mato Grosso do Sul, em companhia
de outro pastor evangélico
identificado como Sebastião Braz da Fonseca Neto,
49 anos, com fuzis que seriam entregues a traﬁcantes
de drogas do Morro do Martins, em Niterói.
Pelo transporte, eles receberiam R$ 20 mil, de acordo
com a especializada.
A prisão ocorrida ontem é
em decorrência de um mandado de prisão em aberto
por tráﬁco internacional de
armas de fogo. Segundo a Polícia Civil, a operação contou
com o apoio de policiais da
Força Nacional que estão ce-

Felipe Jorge foi preso ontem em sua casa em Pedra de Guaratiba

didos à corporação para reforçar o efetivo da Desarme.
O titular da Desarme, Fabrício Oliveira, aﬁrmou que
“a troca de informações de
inteligência com outros órgãos de segurança e a Polícia
Rodoviária Federal, responsável pela prisão dos traficantes e pela apreensão dos
fuzis, em 2010”.
Prisão de 2010

Em dezembro de 2010, três
pastores da Igreja Mundial
do Poder de Deus de Campo
Grande foram presos pela

Polícia Rodoviária Federal
(PRF), acusados de tráfico
internacional de armas. As
prisões ocorreram em Mato
Grosso do Sul.
O flagrante ocorreu por
acaso: ao realizarem a vistoria no carro em que viajavam Sebastião Braz da
Fonseca Neto, de 42 anos, e
Felipe Jorge da Silva Freitas,
de 33, os policiais encontraram sete fuzis modelo M-15,
calibre 5,56, cujo tiro pode
atravessar coletes à prova de
balas. Os fuzis haviam sido
comprados na Bolívia e se-

riam levados para o Morro
do Martins, em São Gonçalo. Eles estavam desmontados e envoltos por material
plástico, dentro do veículo.
Ao receberem a ordem
de prisão, Neto e Freitas
informaram aos policiais
que outro pastor estava em
Campo Grande aguardando
a chegada deles. Em seguida, a PRF prendeu Francisco Ferreira de Moura, de 31
anos. Na ocasião, a PRF confirmou que os três confessaram que receberiam R$
20 mil para transportar as
armas para o Rio.
Na ocasião, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que
tem como seu líder Valdemiro Santiago, aﬁrmou que os
pastores não eram credenciados à igreja.
Levantamento feito pela
Polícia Militar aponta que,
do dia 1º de janeiro deste ano
até o dia 24 de junho foram
apreendidos 152 fuzis nas
mãos de criminosos. Desse
total, 80 armas são do modelo AR-15/M16. O modelo AK47 é o segundo mais apreendido, com 30 unidades.
O DIA não conseguiu contato com a defesa dos pastores citados.
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MINAS E ENERGIA

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

1. PE.GCM.A.00152.2017. 2. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público
que realizará Pregão Eletrônico através de Registro de Preços para fornecimento
de Servidor de Rack, conforme edital. 3. Tipo de Licitação: Menor Preço. 4.
Obtenção do Edital: o Edital poderá ser consultado e obtido a partir desta data,
no sítio Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 910811 - nº
da licitação 1522017) e também no sítio de FURNAS (www.furnas.com.br - opção
“Fornecedores/Editais”).5.Aspropostasdeverãoserapresentadasatéas14h00min
do dia 12/07/2018 no sítio do Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br.

1. PE.GCM.A.00121.2017. 2. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que

Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compra

Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compra

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

3. Tipo de Licitação: Menor Preço. 4.

5.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

1. TP.GCM.A.0014.2018. 2. FURNAS torna público que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preços para a contratação de Elaboração de Projeto
Básico para segregação dos sistemas de drenagem e esvaziamento das
máquinas da UHE Mascarenhas de Morais. 3. Regime de execução: empreitada
por preço global . 4. Tipo de Licitação: Menor Preço. 5. O Edital está disponível a
partir desta data no site de FURNAS (www.furnas.com.br - opção “Fornecedores
/ Editais”), gratuitamente. 6. As propostas deverão ser entregues até às 16h
do dia 16/07/2018, no endereço rua Real Grandeza, nº 219, bloco C, sala 705
- Botafogo - Rio de Janeiro. 7. O Resultado de Habilitação e a data de abertura

1. CO.GCM.A.00009.2018. 2. FURNAS torna público que realizará licitação
na modalidade Concorrência para Prestação de Serviços de Engenharia para
Elaboração de Projeto Executivo para SE Marimbondo – 1OP.3. Regime de
execução: empreitada por preço global. 4. Tipo de Licitação: Menor Preço.
5. Patrimônio Líquido: Positivo. 6. O Edital está disponível a partir desta data,
no site de FURNAS (www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”)
gratuitamente, ou na Gerência de Compras - GCM.A, na rua Real Grandeza,
219 - bloco “C” sala 705 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, das 8:00h às 11:30h
e das 14:00h às 16:30h. 7. A Documentação de Habilitação e as Propostas
deverão ser entregues às 10:00h do dia 02/08/2018, na Rua Real Grandeza,
nº 219, Bloco C, sala 706, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, ocasião em que será
iniciada a abertura dos envelopes da Documentação de Habilitação.
Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compras

União (DOU), após transcorridos os prazos recursais de habilitação. 8. O Projeto
de Preços para preenchimento dos licitantes, encontra-se disponíveis através do
seguinte endereço eletrônico htt://gcm.furnas.com.br
Luiz Fernando da Costa e Cunha
Gerência de Compra

