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Angra na elite do futebol do Rio
Angra dos Reis Audax vai treinar e sediar seus jogos na cidade. Time terá categorias de 

base para a formação de novos atletas
Angra dos Reis agora tem um time na primeira divisão do 
Campeonato Carioca de Futebol. Além de trazer benefícios 
para o turismo e a economia do município, essa novidade 
também vai proporcionar ao jovem angrense a oportunidade 
de demonstrar seu talento e quem sabe virar referência no 
esporte que é o preferido dos brasileiros.
O Angra dos Reis Audax vai treinar e mandar seus jogos na 
cidade, a partir do próximo ano. O anúncio foi feito na terça-
-feira (9), em uma cerimônia no Campo Olímpico de Golfe, 
no Rio de Janeiro, onde também foi lançada a nova camisa 
do clube.

Essa parceria, que promete ser bem promissora, não vai gerar 
custos para a prefeitura, pelo contrário, renderá bons frutos 
para a cidade. O clube será responsável pela manutenção do 
Estádio Municipal Jair Toscano de Britto, no Balneário, para 
que ele possa receber os jogos da série A do estadual e também 
vai reformar o alojamento já existente em Jacuecanga.

O ponto crucial que levou o governo municipal a apoiar o 
projeto foi a garantia da implantação de categorias de base 
para a formação de novos atletas. Assim, a garotada de Angra 
não terá que sair da cidade para participar de peneiras e, pos-
teriormente, treinar em outros municípios, o que inviabiliza o 
sonho de muitos meninos que não possuem condições finan-
ceiras para se manter fora de casa.

A intenção é ainda abrir escolinhas e, assim, oferecer às crian-
ças e adolescentes uma opção de lazer totalmente gratuita, 
onde eles possam incorporar hábitos saudáveis que levarão 
por toda a vida.

- Minha preocupação era se a vinda do Audax atrapalharia 
o Angra, mas pelo contrário, vai ajudar. Não é só o jogo, é a 
peneira, é construir um projeto sem dinheiro público. Com 
o apoio da prefeitura, o Angra Audax vai disputar a primeira 
divisão do Campeonato Carioca ao lado de grandes clubes. 
Estou muito feliz com essa parceria que vai trazer mais lazer e 

oportunidades para a nossa cidade – comemorou o prefei-
to, junto do secretário de Governo.

O Angra Esporte Clube também será beneficiado com 
a chegada do Angra dos Reis Audax. Além da reforma e 
manutenção da estrutura a ser utilizada pelos dois times 
(estádio e alojamento), haverá ainda a possibilidade de 
empréstimo de jogadores para fortalecer o Tubarão Azul 
que vai disputar o Campeonato Carioca da Série B.

A previsão é que o treinamento da equipe seja iniciado até 
o fim deste ano. A data para o início dos jogos da Série 
A ainda não foi anunciada pela Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O Audax foi o grande 
campeão do Carioca Série B em 2021, o que garantiu seu 
acesso à elite do futebol no estado.

Além do prefeito e do secretário de Governo e Relações 
Institucionais, também participaram do evento de apre-
sentação do novo time de Angra a deputada estadual de 
Angra dos Reis, o secretário de Estado de Esporte, o dire-
tor de Esporte do Audax, o secretário municipal de Espor-
te e Lazer e vereadores.
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PARTE I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
PUBLICAÇÃO OFICIAL

CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/20219

Processo nº 2019014253

 Convocamos as empresas Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda Eireli, E3 Comunicação 
Integrada LTDA e Duelo Comunicação Total LTDA-EPP, para apresentarem proposta de preços com data 
atualizada, nos mesmos moldes e percentuais da apresentada anteriormente, uma vez que essas estão com 
data vencida.
 Ressaltamos que, seguindo a orientação do E. TCE/RJ, não será admitida proposta de preços 
com percentual diverso do apresentado anteriormente. Pelo exposto, convocamos as empresas supracitadas 
para comparecer a sede da Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos, Rua Arcebispo Santos, nº 337 
– Centro, Angra dos Reis/RJ no dia 24 de novembro de 2021 às 14:00h, para apresentação das propostas 
válidas.

Wanderson Leal Dias
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Suplente

ERRATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021

Processo Administrativo nº 2021015215. O Município de Angra dos Reis, vem através deste, tornar pú-
blico que foi alterado o Anexo IV do Edital.

Angra dos Reis, 10 de novembro de 2021.
Regina Coeli Lima Braz

Superintendente de Comunicação

Cláudio de Lima Sírio
Secretário de Governo e Relações Institucionais

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021/REMARCADO

PROCESSO Nº 2021015215
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados de consultoria, planeja-
mento estratégico e prestação de serviços de assessoria de imprensa, execução de conteúdo e relações-públi-
cas, para promover o Município, seus programas e suas ações, sob a supervisão, coordenação e orientação 
da Superintendência de Comunicação Social subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucio-
nais, de acordo com as especificações e quantificações constantes do Projeto Básico e seus Apêndices.
DATA/HORA DA SESSÃO: 27/12/2021, às 09:00 hs.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada na Rua Arcebispo Santos, 
nº 337, Centro, Angra dos Reis – RJ.
RETIRADA DO EDITAL: Na Secretaria Executiva de Gestão de Suprimentos, situada na Rua Arcebispo 
Santos, nº 337, Centro, Angra dos Reis – RJ, mediante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado 
em sua embalagem original, ou a doação de uma resma de papel, ou, através do site www.angra.rj.gov.br. 

Wanderson Leal Dias
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Suplente

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  e LUZ DE ANGRA ENERGIA S.A.
TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 071/2020
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERENTE A INCLUSÃO 
DA ILUMINAÇÃO NATALINA AO CONTRATO N° 071/2020, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, INCLUÍDOS A IMPLANTA-
ÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORAMENTO, EFICIENTI-

MEMBROS DO PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL

ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA

PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 – CENTRO

CEP.: 23.900-000 -  ANGRA DOS REIS - RJ

www.angra.rj.gov.br
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FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito Municipal  

CHRISTIANO COSTA VILELA ALVERNAZ
Vice-Prefeito

CLÁUDIO DE LIMA SIRIO
Secretário de Governo e Relações Institucionais

JOSÉ FERNANDO PIMENTA DE SOUZA
Secretário de Administração

 
FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ

Secretário de Finanças

 ERICK HALPERN
Procurador do Município

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Controlador do Município

PAULO FORTUNATO DE ABREU
Secretário de Educação

AURÉLIO GONÇALVES MARQUES
Secretário de Desenvolvimento Econômico

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

EDUARDO BARBOSA SAMPAIO
Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS
Diretor-Presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar)

FERNANDO PEREIRA SEABRA FILHO
Diretor-Presidente da Turisangra

Fundação de Turismo de Angra dos Reis

LUCIANE PEREIRA RABHA
Diretora-Presidente do Angraprev

Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Serviço Autônomo de Captação 

de Água e Tratamento de Esgoto

BERENICE REIS VALLE MACHADO
Secretária Hospitalar

Hospital Municipal da Japuíba

Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Secretário de Eventos
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ZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES-
TRUTURA DE REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 
ANGRA DOS REIS/RJ. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  art. 11 da Lei nº 8.987/95
VALOR: O acréscimo financeiro será de R$2.999.365,52 (dois milhões, no-
vecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 
dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes ao presente termo 
correrão por conta a Dotação Orçamentária: 2021.20.2016.15.451.0229.31
03.339039.99.10 e Ficha nº: 20215873, tendo sido emitida a Nota de Empe-
nho n° 2866/2021 de 10/11/2021, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais) referente ao exercício de 2021.
AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através da solicitação de empenho nº 
171/2021 em 09 de novembro de 2021, devidamente autorizado pelo Secretá-
rio Executivo de Obras, constante do processo administrativo nº 2018001610 
de 19/01/2018
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021

Angra dos Reis, 10 de novembro de 2021.
ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

Secretário Executivo de Obras

ERRATA

A publicação realizada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, 
Edição nº 1.403, de 05 de novembro de 2021, página 100, referente à Reso-
lução nº 09/2021/SEC, deverá ser retificada e passa a ter a seguinte redação: 

Onde se lê: 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 12.320, de 21 de outubro 
2021, que adequa as medidas de proteção à vida relativas ao Covid-19 em 
face ao cenário nacional.

Leia-se: 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 12.323, de 21 de outubro de 
2021, que adequa as medidas de proteção à vida relativas ao Covid-19 em face 
ao cenário nacional.

Angra dos Reis, 10 de novembro de 2021.
Paulo Fortunato de Abreu

Secretário de Educação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
PROCESSO Nº 2021017440

OBJETO: Formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 
12 (doze) meses, para contratação de empresa para prestação de serviços de 
720 (setecentos e vinte) coletas e análises de água do mar, de acordo com os 
critérios de balneabilidade em águas brasileiras, Resolução CONAMA 274, 
incluindo também coleta e análise da água de córregos dentro deste municí-
pio, para atender às necessidades do SAAE ao longo do município, conforme 
as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.
DATA/HORA DA SESSÃO: 24/11/2021, às 09:30hs.
RETIRADA DO EDITAL: Na Sede do SAAE, situadana Praça Guarda Ma-
rinha Greenhalg, 59B – Centro – Angra dos Reis – RJ, mediante 01(um) pen 
drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do 
e-mail licita@saaeangra.com.br, no horário de 09:00h às 16:00h

Fábio Sacramento de Oliveira
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
PROCESSO Nº 2021020586

OBJETO: Formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 
12 (doze) meses, contratação de empresa para aquisição de MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, para atender às necessidades do SAAE ao longo do municí-
pio, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referên-
cia do Objeto.
DATA/HORA DA SESSÃO: 25/11/2021, às 09:30hs.
RETIRADA DO EDITAL: Na Sede do SAAE, situadana Praça Guarda Ma-
rinha Greenhalg, 59B – Centro – Angra dos Reis – RJ, mediante 01(um) pen 
drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do 
e-mail licita@saaeangra.com.br, no horário de 09:00h às 16:00h

Fábio Sacramento de Oliveira
Pregoeiro

Transatlânticos retornam a Angra
Estão previstas 29 paradas na cidade até o final de abril de 2022

Angra dos Reis prepara-se para dar as boas-vindas aos milhares 
de turistas que visitarão a cidade a bordo de transatlânticos nes-
ta temporada 2021/2022. Estão previstas 29 paradas, entre no-
vembro de 2021 e abril de 2022, sendo 28 na Vila do Abraão, 
na Ilha Grande, e uma no Centro, agendada para o dia 21 deste 
mês.

Esses visitantes poderão conhecer as belezas naturais e históri-
cas de Angra, que agora tem a Ilha Grande como Patrimônio 
Mundial Natural da Humanidade. A previsão é que o primeiro 
navio chegue à cidade no sábado (13), às 7h, com desembarque 
na Vila do Abraão. O MSC Preziosa tem capacidade máxima 
de 3.223.

A expectativa para a chegada desses turistas é grande, pois eles 
fomentam a economia do município. Além dos valores que gas-
tam com passeios e alimentação, uma média de R$ 581,35 por 
pessoa, de acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Ma-

rítimos (CLIA Brasil), ainda há os recursos provenientes da taxa 
de desembarque (R$12,19). Nesta temporada estima-se arreca-
dar pouco mais de um milhão de reais com essa taxa.

- Os passageiros dos navios de turismo são muito bem-vindos 
em nossa cidade. Além de conhecerem os nossos atrativos e pla-
nejarem um retorno no futuro, movimentam a economia de 
Angra dos Reis – afirma o presidente da TurisAngra.

As viagens de cruzeiro marítimo ficaram suspensas por mais de 
um ano e meio devido à pandemia e foram retomadas no início 
deste mês. Entre os protocolos determinados pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão a ocupação máxi-
ma de 75% da capacidade do navio, uso obrigatório de másca-
ras, vacinação completa obrigatória para hóspedes e tripulantes 
e testagem antes do embarque.


