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SAÚDE
FRANPASS INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA
CONCESSÃO DE LICENÇA

02.718.331/0001-97
FRANPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
torna público que recebeu do Instituto Es-
tadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE
OPERAÇÃO - LO Nº FE015508, com validade
até 10 de janeiro de 2014, para operar ofi-
cina de serviços de usinagem, na RUA FER-
REIRA CARDOSO, 86 - MARIA DA GRAÇA,
município de RIO DE JANEIRO (Processo
n°: E-07/202939/2005).

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
PORTARIA N° 147, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor CLEBER FERRAZ SODRÉ, para exercer as funções de
pregoeiro desta Casa Legislativa.
Art. 2° - A Equipe de apoio será composta pelos servidores ALESSANDRO JOSÉ DE
OLIVEIRA MACHADO, ALINE DE SANTANA CARVALHO e MAXWELL FARIA LEITE. 
Art. 3º - A Coordenadoria Financeira adotará, no prazo de cinco dias, as providên-
cias necessárias para comunicar esta designação ao Tribunal de Contas do Estado.
Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Nova Iguaçu, 19 de agosto de 2014
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos/PMR torna público a
realização da seguinte licitação: Pregão Presencial nº 353/2014 - Objeto: RE -
GISTRO DE PREÇOS de aquisição de medicamentos para atender a Farmá-
cia Básica, Hospital de Emergência, UPA, ações judiciais e pacientes
acompanhados pelo Ambulatório de Especialidades Médicas, através do
Proc. Adm. nº: 10.901/2014 - Data/Hora: 03/09/2014, às 09:00 horas. Pregão
Presencial nº 354/2014 - Objeto: contratação de empresa especializada para
locação de veículo tipo van, com motorista, em atendimento às necessi-
dades do Serviço de Tratamento Fora de Domicílio-(TFD), através do Proc.
Adm. nº 19.397/2014 - Data/Hora: 04/09/2014, às 14:30 horas. O edital encon-
tra-se disponível nesta Superintendência, situada a Rua Augusto Xavier de
Lima, nº 251, Jd. Jalisco, Resende-RJ (Centro Administrativo), no horário das
09:00 às 11:00 e 13:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. Demais
informações e questionamentos poderão ser enviados para o e-mail:
licitacao.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

alta, vômitos, hemorragias e
danos no sistema nervoso cen-
tral. Quando uma pessoa é in-
fectada pelo ebola, em até dez
dias ou ela morre ou o orga-
nismo começa a combater o
vírus. Mas 90% das pessoas
acabam com o destino trágico.

— É como uma gripe. Não
temos remédio para matar o
vírus da gripe: é o corpo que
responde e mata o vírus, e a
gente melhora. A diferença é
que o vírus do ebola é muito

mais agressivo que uma gripe
— afirmou a médica Rachel
Soeiro, que ajudou pacientes
infectados na África, ao “G1”.

As autoridades brasileiras
tranquilizam: o risco de entra-
da do vírus no país é muito bai-
xo. A doença só transmitida
pelo contato com os fluidos de
pessoas ou animais infectados,
como urina, suor e sangue. A
doença mata por falência múl-
tipla dos órgãos, quando o san-
gue corre devagar no corpo.

A Secretaria estadual de
Saúde negou que tenham si-
do confirmados dois casos de
ebola em Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) no
Rio. O boato foi espalhado
por celulares, principalmente
pelo aplicativo de troca de
mensagens Whatsapp. 

O ebola é uma doença que
está espalhada por países da
África. A estimativa é de que
mais de mil pessoas já morre-
ram. Ela causa diarreia, febre

É boato que tem
ebola na cidade

AUTORIDADES GARANTEM: É DIFÍCIL DOENÇA CHEGAR AO RIO

BMédicos africanos ficam cobertos dos pés à cabeça para não serem infectados pelo vírus em cadáver
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