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Umbebê de um ano e oitome-
ses foi baleadodentrodocarroda
famíliananoitede sexta-feira, em
Passo Fundo, no norte do RS. Até
anoitedeontem, ele seguia inter-
nadoemestadogravenoCentrode
Terapia Intensiva (CTI)doHospi-
tal SãoVicentedePaulo, apóspas-
sarporcirurgia.Oautordodisparo
queatingiuacriança foi identifica-
do pela Polícia Civil ainda no fim
de semana. O suspeito deverá se
apresentar com advogado naDe-
legaciadeHomicídioseProteçãoà
Pessoa (DHPP)dacidadeamanhã.
A família estava a uma quadra

de casa, no bairro São Luiz Gon-
zaga, quando o crime aconteceu,
por volta das 23hde sexta.Obebê
estavanobancode trás comamãe
e o irmão, ummenino de quatro
anos.Umdos tiros perfurou o vi-
dro traseiro do carro, atingindo a
criança.Ninguémmais se feriu.
Durante o final de semana, a

dinâmica dos tiros foi esclareci-
da pelos policiais. Conforme o
delegado Fábio Idalgo Peres, que
atendeu a ocorrência e ouviu as
testemunhas, a família não seria o
alvo do atirador. Alémdohomem
já identificado, há suspeita de
mais pessoas envolvidas na ação.
– Os tiros não erampara o veí-

culo. Estamos identificando

Umpolicialmilitar saíado turno
de serviço em seu veículo Voyage
quando foi abordado por três ho-
mens em umGol, namadrugada
deontem,naCapital.Umdeleses-
tava armado.Aaçãoaconteceuna
Avenida Cavalhada, na Zona Sul,
por volta das 3h20min.
O policial reagiu e disparou

contra um dos criminosos. O
segundo foi detido e preso pelo
PM. O terceiro fugiu no Gol, le-
vando o ladrão baleado. Outros
dois homens, que não participa-

ram da ação, levaram o bandido
ferido até o Hospital Vila Nova,
onde confirmou-se a morte do
homem. O terceiro participante
não foi localizado.
O policial militar não se feriu

na ação. A investigação do crime
ficará sob responsabilidade da
6ª Delegacia de Polícia. Segundo
a Polícia Civil, ainda não há indi-
cativos que apontem se a inten-
ção dos criminosos era roubar o
veículo doPM, dinheiro ououtro
bempatrimonial.

Bebê é atingido por
bala perdida no Norte

PASSO FUNDO

PMmata ladrão em assalto
ZONA SUL DA CAPITAL

a motivação dos disparos. Foi
uma fatalidade, o carro passou
naquele momento e não tinha
nada a ver com os tiros. O autor
não queria acertar o carro e errou
na execução. A criança estava de
pé, no banco de trás, semexendo.
A família estava na esquina de ca-
sa, em uma rua calma do bairro,
que não tem tráfego intenso –
explica o delegado.

Imagens
A família havia saído para levar

o irmão da mãe do bebê em ca-
sa. O homem sentou no banco do
carona. Amãe e as duas crianças
ficaram no banco de trás e, após

deixar o irmão, a mulher seguiu
onde estava. O pai dos meninos
dirigia o veículo.
– A família fez um trajeto cur-

to, dentro do bairro deles, para
levar o tio em casa. Eles simples-
mente estavampassando naque-
le local, naquela hora – afirma o
delegado.
A Polícia Civil busca imagens

de câmeras de segurança que
possam trazer mais detalhes de
como a ação aconteceu. Durante
esta semana, mais testemunhas
serão ouvidas.
A investigação deste caso fica-

rá a cargo da delegada Daniela
Minetto, titular daDHPPdePas-
so Fundo.

Um tiro perfurou o vidro traseiro do Gol da família, acertando omenino
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DUPLOHOMICÍDIO

justiçadecreta
prisãodehomem
AJustiça decretou a prisão

temporária de suspeito de
envolvimento no assassinato
deWillianDutra da Silva,
31 anos, e da namorada dele,
Gabriéli Camargo deMiranda,
26, na noite de 15 de julho, na
zona norte dePortoAlegre.
A polícia sabe que dois

homens executaramo casal
emuma sala de prostituição
emprédio comercial da
RuaTupi, no bairro Passo
D’Areia. O crime teria sido
encomendadoporMariana
CastilhosZakswicz. Ela
admitiu que contratou as
mortes, pois Silva havia
agredido suamãenodia
anterior ao crime. A jovemestá
detida noPresídioEstadual
FemininoMadrePelletier.

AVISO DE SUSPENSÃO

PROCESSO: CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2020.
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE.
OBJETO: CREDENCIAMENTODE 500 (QUINHENTOS) PLANOSDENEGÓCIOS DE EMPREENDIMENTOS
LOCALIZADOS EM FORTALEZA, BUSCANDO INCENTIVAR A CRIAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ORIENTADO.
A Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA – CE | CEL, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados
que, conforme oOfício nº 296/2020/GAB/SDE, o processo em epígrafe foi SUSPENSO, pormotivos
de ordemadministrativa. Maiores informações encontram-se à disposição dos licitantes em sua
sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro - Ed. Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terraço - Fortaleza
(CE) ou através do telefone: (85) 3452-3477 | CEL.

Fortaleza-CE, 21 de agosto de 2020.
Cristiane da Silva

PRESIDENTE DA CEL

AVISO DE RESULTADODE JULGAMENTO FINAL

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/2020.
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEINF.
OBJETO:CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARAEXECUÇÃODASOBRASDEREQUALIFICAÇÃODE ESPAÇO
PÚBLICODE LAZER COMCAMPODE FUTEBOL – PROJETO CAMPINHOS, BAIRROALTODABALANÇA,
NOMUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS DESTE EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO:MENOR PREÇO.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA - CE | CPL torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados no
presente processo que declara como CLASSIFICADAS as empresas, com os respectivos valores,
conforme consta a seguir: LOTE ÚNICO: 1º Lugar: ACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELI., com o valor
global de R$ 622.367,48 (seiscentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta
e oito centavos); 2º Lugar: DUPLO M ENGENHARIA LTDA., com o valor global de R$ 635.473,92
(seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos); 3º
Lugar: BWS CONSTRUÇÕES LTDA., com o valor global de R$ 651.754,88 (seiscentos e cinquenta e
ummil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) 4º Lugar: MPI CONSTRUÇÕES
LTDA., com o valor global de R$ 656.506,78 (seiscentos e cinquenta e seismil quinhentos e seis reais
e setenta e oito centavos); 5º Lugar: CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., com o valor
global de R$ 692.484,08 (seiscentos e noventa e doismil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oito
centavos); 6º Lugar: R. MEIRA ENGENHARIA EIRELI., com o valor global de R$ 700.893,87 (setecentos
mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos); 7º Lugar: OK EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com o valor global de R$ 709.147,46 (setecentos e nove mil
cento e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e 8º Lugar: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA.,
com o valor global de R$ 772.376,84 (setecentos e setenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais
e oitenta e quatro centavos). Maiores informações encontram-se à disposição através do email
licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br ou através do telefone: (85) 3105-1155 | CPL.

Fortaleza-CE, 21 de agosto de 2020.
Geovânia SabinoMachado
PRESIDENTE DA CPL


