
8 EXPRESSO Quinta-feira, 24 de dezembro de 2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.
LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES:Os envelopes serão
entregues e abertos às 10h do dia 12/01/2016 no setor de licitação da Prefeitura Municipal de
Engenheiro Paulo de Frontin, localizado na Praça Roger Malhardes, 30, – Centro – Engenheiro
Paulo de Frontin.
EDITAL: Encontra-se afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e à disposição
dos interessados no endereço acima indicado ao custo de 01 Resma de Papel A4. Maiores
informações poderão ser obtidas através do Tel (24) 2463.2718 no horário das 10h00min às
16h00min.

Engenheiro Paulo de Frontin, 23 de dezembro de 2015.
Comissão de Pregão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO
PAULO DE FRONTIN

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4478/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015

TIPO MENOR PREÇO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MEI/ME/EPP

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 187, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.448, de 11 de Dezembro de 2014, a
suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 212.251,21 (duzentos e doze mil, duzen-
tos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos) nos elementos de despesas descritos abaixo:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 23 de dezembro de 2015.
MAURICIO MORAIS

Presidente
CMNI

01.1.01.031.5051.2071 3.1.90.11.00 0 526,46
01.1.01.031.5051.2071 3.1.90.13.00 0 210.724,75
01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.36.00 0 1.000,00
01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.14.00 0 77.103,57
01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.30.00 0 6.563,65
01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.39.00 0 128.229,29
01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.49.00 0 354,70
TOTAL 212.251,21 212.251,21

Descrição do
Projeto/ Atividade/
Operações Especiais

Nat. da
Despesa

Fonte Anular Suplementar
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t
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O governador do Rio, Luiz
Fernando Pezão, disse ontem
que o estado vai decretar esta-
do de emergência na saúde do
Rio de Janeiro. O objetivo é
acelerar a arrecadação com
ajuda dos governos federal e
municipal para solucionar a
crise nas unidades estaduais.

Pezão disse que já foi acor-
dada a arrecadação de R$ 297
milhões e agradeceu os apoios
da prefeitura e de Dilma, du-
rante entrevista coletiva ao la-
do do secretário de Atenção à
Saúde do Ministério da Saú-
de, Alberto Beltrame, e do se-
cretário estadual de Saúde,
Felipe Peixoto. Com essa ver-
ba, segundo ele, será possível
passar o “Ano Novo com to-
das as unidades abertas”.

— A situação mais difícil
entre todos os estados brasi-
leiros é a nossa. Conto com a
ajuda de todos os poderes e
com a presidente Dilma —
disse o governador.

Dilma, que tinha agenda
pela manhã no Rio, cancelou
a viagem e anunciou a criação
de um gabinete de crise. Ficou
decidido que os seis hospitais
federais no Rio vão funcionar
de forma integrada com os
hospitais das redes estadual e
municipal. A prefeitura ainda
anunciou empréstimo de cer-
ca de R$ 100 milhões ao go-
verno do estado para tentar
amenizar a crise na saúde.

Estado de
emergência pra
amenizar a crise

Pezão anunciou medidas

ANDRE COELHO

A crise na saúde do Rio
provocou uma cena de de-
sespero ontem. Uma mulher
chorou e se revoltou após
ver o tio morrer na porta do
Hospital Getúlio Vargas, na
Penha, fechada com tapu-
mes e sem atendimento de
emergência. Uma mensa-
gem dizia que só pacientes
com risco de morte iminente

serão atendidos. Ela diz que
o tio morreu à noite, e culpa
o hospital, devido à falta de
atendimento e medicamen-
tos. O hospital diz que ele
chegou morto. Enfermeiras
contam que, durante a
madrugada, foram feitas 16
cirurgias, quase todas sem
o material e medicamentos
adequados.

Morte na porta do Getúlio Vargas

SAÚDE




