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A VOZ DA SERRA
Nova Friburgo, 05/11/2021

Esportes
Vinicius Gastin

Nova direção

Com candidato único, Friburguense
elege novo presidente no domingo
O Friburguense elege neste domingo, 7, o presidente
que estará a frente do clube
no triênio 2022-2025. O pleito acontece das 9h às 17h, e
terá Elberth Heringer como
candidato único. Engenheiro e professor, de 50 anos,
ele participa com frequência
de reuniões e eventos promovidos pelos conselhos
do clube. A cerimônia de
posse está marcada para o
dia 4 de dezembro, às 19h,
com direito a solenidade, coquetel e baile para festejar
o encerramento do processo
democrático.
Nas eleições passadas, em
2018, segundo determina o
estatuto do Friburguense,
estavam aptos a votar um

Elberth Heringer (à direita) é candidato único à presidência do Frizão para o triênio 2022-2025

total de 30 conselheiros
e 27 beneméritos. Após a
contagem dos votos, Jones

da Costa Canto foi eleito
com 42 votos. Candidato
da oposição, Cláudio He-

bis Dutra recebeu votos de
três sócios.
Apesar das dificuldades

enfrentadas por conta da
pandemia, a parte social do
Friburguense permanece estável. Com as dívidas equacionadas e a manutenção
dos espaços em dia, o desafio passa a ser apoiar o futebol do clube, terceirizado
junto ao gerente de futebol
José Siqueira, o Siqueirinha.
O candidato e o dirigente já
estiveram juntos em algumas reuniões e começaram a
traçar os possíveis destinos
para o Tricolor da Serra nos
próximos anos.
Atualmente na Série A2, a
segunda divisão do futebol
do Rio de Janeiro, o Frizão
tem como prioridade retornar à elite estadual. Em 2021,
mesmo com orçamento mo-

desto, o clube montou um
elenco competitivo e conseguiu disputar em condições
de igualdade com adversários de maior investimento.
Através da Copa Rio há
também a possibilidade de
voltar a figurar no cenário
nacional, disputando a Copa
Rio – mais rentável financeiramente – ou a Série D
do Campeonato Brasileiro –
que proporciona a chance de
ter um calendário completo
para a temporada.
A captação de novas receitas, envolvimento maior
da cidade junto ao time e
fomento ao trabalho feito na
base são alguns dos pilares
que sustentam o planejamento a curto e médio prazo.

Viagem no tempo

Evento expõe camisas de
futebol em Nova Friburgo
Uma viagem ao passado, para recordar grandes
momentos vividos por esquadrões que marcaram a
história dos clubes de futebol. A terceira exposição de
camisas de futebol de Nova
Friburgo promete proporcionar esses momentos de
saudosismo aos visitantes
neste domingo, 7, a partir das
12h, no Cadima Shopping.
Tradicionalmente promovido em maio no município, o evento acontece a
partir da flexibilização para
alguns setores na cidade.
“Como presidente da Associação de Colecionadores de
Camisas de Futebol de Nova
Friburgo, convida a todos
para prestigiarem a terceira edição de nosso evento.
Estaremos fazendo a exposição com toda a segurança
possível. Os colecionadores
devem ter tomado as duas

doses da vacina contra a
Covid-19, e estaremos disponibilizando álcool em gel,
além de máscaras”, promete
Alex Moreira, colecionador
de itens do Vasco da Gama.
Além das camisas do
cruzmaltino, Friburguense,
Botafogo, Flamengo e Fluminense vão estar representados por colecionadores.
De acordo com Alex, um colecionador de camisas do
Grêmio e do Internacional,
ambos de Porto Alegre-RS,
está para confirmar presença. O Goytacaz, de Campos,
também terá os uniformes
expostos por um participante.
Presidente da Associação
Friburguense de Futebol de
Mesa, Fernando Cruz, vai
levar algumas mesas e oferecer a oportunidade da prática da modalidade durante
o evento. Outro destaque é a

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal
de Nova Friburgo
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021
Processo Administrativo/CPL nº 075/2021. PREGÃO PRESENCIAL nº
025/2021. Contrato nº 022/2021. Objeto: Contratação de prestação de serviços
continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de copeiragem, limpeza e
jardinagem nas dependências do prédio do Poder Legislativo, incluindo materiais
e equipamentos. Contratada: MG ECCARD LTDA.-ME. CNPJ nº 21.603.466/000151. Endereço: Rua Cristina Ziede, 75 – casa, Centro, Nova Friburgo-RJ. Valor
mensal de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), totalizando o valor
global de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). Nota de Empenho
nº 179/2021, de 15 de outubro de 2021. Dotação orçamentária 3.3.9.0.39.00.00,
código da função programática 01.001.01.031.0052.2.287. Vigência: 12 (doze) meses, de 05 de novembro de 2021 a 04 de novembro de 2022. Nova Friburgo, 05
de novembro de 2021.
VEREADOR WELLINGTON MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo

C

Colecionador do Vasco e presidente da associação, Alex Moreira será um dos
expositores do evento

participação de Luiz Abicalil, comerciante de uma das
lojas mais antigas do município, expondo as camisas de
times que fizeram história
no futebol amador de Nova

Friburgo. Os clubes que fizeram história, Friburgo, Esperança, Filó, Serrano e Bom
Jardim são alguns dos que
serão relembrados através
dos respectivos uniformes.

ontinuam abertas as inscrições para uma
das provas tradicionais do ciclismo de
Nova Friburgo e região, o GP das Montanhas, a ser realizada no dia 28. Os interessados devem acessar o site www.montanhasports.
com.br para garantir a participação no evento,
que terá largada às 9h30, em frente ao fórum de
Cachoeiras de Macacu, no quilômetro 39 da RJ-116,
próximo ao pórtico da cidade. A chegada acontecerá
no bairro Theodoro de Oliveira, no quilômetro 65
da rodovia. Estão previstas medalhas de finisher
GP das Montanhas, somente para os atletas que
completarem a prova, além de troféus para os cinco
primeiros colocados de cada uma das categorias.
Todos os inscritos na edição do GP das Montanhas
terão direito a um kit onde constará o numeral para
a bike, camisa do evento e brindes a serem retirados
no quilômetro 43, no restaurante Riviera na tenda
do evento.
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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
AMPLA CONCORRÊNCIA
UASG: 985867
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2021
O Município de Nova Friburgo, através de sua Comissão de Pregão
II, torna público que realizará licitação, sob a modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição, sob demanda,
de OPME – ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS para atender
a demanda do Hospital Municipal Raul Sertã pelo período de 12 (doze)
meses. A NOVA DATA de ABERTURA da sessão pública será no dia
19/11/2021, às 10:00 horas, devido à alteração no sistema COMPRASNET
pelo agrupamento dos itens, conforme critério de julgamento do processo
em epígrafe. A licitação será realizada no endereço eletrônico: www.gov.
br/compras/pt-br.
Data: 19/11/2021
Horário: 10:00H
Estimativa: R$ 3.997.349,24
Processo nº 3.866/2021
Local de retirada do edital na íntegra:
www.gov.br/compras e www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao
Telefone para contato: (22) 2522-0661 / 2522-0669 – Ramal 259 ou

(22) 2523-1113
e-mail: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com
Jonathan P. Chaves
Pregoeiro – Comissão de Pregão II
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 104/2021 - II
O Município de Nova Friburgo, através de sua Comissão de Pregão
II, de forma a atender o princípio da publicidade e a determinação contida
no § 2º, do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, torna público que a Ata de
Registro de Preços n.º 104/2021-II, com validade de 12 (doze) meses, assinada com a LIFETEC COMERCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE
MATERIAL MEDICO EIRELI, CNPJ nº 10.454.996/0001-69, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 050/2021, Processo nº 17.280/2020, valor total: R$
3.289,44 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), que objetivou o registro de Preços para futura e eventual aquisição,
de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde e está devidamente disponibilizada no site
www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao
Jonathan P. Chaves
Comissão de Pregão II
Pregoeiro

