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Volta Redonda registra seis novos casos de
Covid-19 e número vai para um total de 69
Crescimento foi de 9,5% em 24 horas
Divulgação

Volta Redonda
O município registrou
seis novos casos de coronavírus e o número total
de confirmados está em
69, o crescimento foi de
9,5% em 24 horas. Volta
Redonda tem 482 casos
suspeitos da doença. Três
mortes foram registradas
por conta do vírus e quatro mortes suspeitas
aguardam resultado dos
exames.
Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva na tarde de ontem (07) em uma live na
rede social. O prefeito
ainda informou que 60%
das vítimas contaminadas pela Covid-19, em
Volta Redonda, são mulheres e 40% homens.

Prefeito Samuca Silva
informa sobre o número
de casos da doença em
Volta Redonda

Porto Real tem o primeiro
caso de coronavírus
Porto Real
O município registrou
ontem (07), o primeiro
caso do novo coronavírus, conforme resultado
positivo do Lacen (Laboratório Central de Saúde
Pública Noel Nutels). A
paciente, segundo a prefeitura, passa bem e está
em isolamento domiciliar
com a família.
Todos estão sendo
acompanhados pelo Serviço de Epidemiologia,
de acordo com os protocolos do Ministério da
Saúde. A prefeitura informou que foram colhidos
material dos familiares e
enviados ao mesmo laboratório para verificarem

se eles foram contaminados.
Porto Real tem 15 casos suspeitos, sete em
análise e oito descartados. O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty
Jardim, reforçou o apelo
para as pessoas ficarem
em casa.
- Todos os municípios
da região já têm casos
confirmados e esperávamos que este resultado
positivo fosse verificado
em Porto Real também
por conta do trânsito
entre as cidades. Esta
notícia reforça o nosso
apelo para que o isolamento domiciliar seja
respeitado – disse o secretário.

Quatis confirma Resende tem dois novos
casos de Covid-19
os dois primeiros
casos de Covid-19
Resende

Quatis
O município tem os
dois primeiros casos confirmados de coronavírus.
A infor mação foi confirmada pelo prefeito Bruno
de Souza, na manhã de
ontem (07). Ele comentou
que as vítimas são um homem acamado e uma profissional da saúde. A mulher está em isolamento

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA
AO Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saúde
Através dos procedimentos efetuados no Processo
Administrativo nº 03682/2020, verificou-se que a presente contratação,
configura a hipótese prevista no artigo 4º da Lei 13.979/2020 e suas alterações,
conforme Parecer Jurídico às folhas 45/48 do Processo Administrativo em
tela. A referida contratação é para aquisição de 2000 (dois mil) Imunoensaio
cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM
para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma como auxílio ao diagnóstico
de infecções primárias e secundárias pelo novo Coronavírus. Empresa:
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.343.029/0001-90, no valor de R$
248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).Isto posto, opino, com
base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela
efetivação da contratação por DISPENSA EXTRAORDINÁRIA de licitação.
A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 03 de abril de 2020.
Érika Ribeiro Barbosa
Coordenadoria de Compras e Licitações
A CPL
Tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 13.979/2020
e suas alterações e face a justificativa apresentada, AUTORIZO E RATIFICO
a efetivação da contratação com DISPENSA de licitação.
Barra Mansa/RJ, 03 de abril de 2020.
Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA
AO Ilmo Sr. Secretário Municipal de Saúde
Através dos procedimentos efetuados no Processo
Administrativo nº 03652/2020, verificou-se que a presente contratação,
configura a hipótese prevista no artigo 4º da Lei 13.979/2020 e suas alterações,
conforme Parecer Jurídico às folhas 88/91 do Processo Administrativo em
tela. A referida contratação é para aquisição de máscaras descartáveis pelo
novo Coronavírus. Empresa: LSB INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA,
CNPJ:03.892.308/0001-87, no valor de R$ 453.810,60 ( quatrocentos e
cinqüenta e três mil oitocentos e dez reais e sessenta centavos).Isto posto,
opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já
mencionado, pela efetivação da contratação por DISPENSA
EXTRAORDINÁRIA de licitação.
A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 07 de abril de 2020.
Érika Ribeiro Barbosa
Coordenadoria de Compras e Licitações
A CPL
Tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 13.979/2020
e suas alterações e face a justificativa apresentada, AUTORIZO E RATIFICO
a efetivação da contratação com DISPENSA de licitação.
Barra Mansa/RJ, 07 de abril de 2020.
Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde

A secretaria de Saúde
publicou nas redes sociais que o Lacen (Laboratório Central de Saúde
Pública Noel Nutels)
confirmou mais dois casos de contaminação
pelo coronavírus em Resende. Com isso, são sete
os casos identificados e
cinco registrados oficialmente no município,

Barra Mansa registra Angra tem 219 pacientes
14 casos confirmados em isolamento domiciliar
por suspeita de coronavírus
de coronavírus
Barra Mansa

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Administração
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Rua Pinto Ribeiro, nº 65 – Centro – Barra Mansa/RJ
CEP: 27.310-420
Telefax: (0XX24) 3322-7999

domiciliar, já o homem
está hospitalizado.
O estado de saúde dos
dois é estável. A secretaria de Saúde está monitorando a família e os enfermeiros que prestavam
atendimento a vítima. O
prefeito comentou que o
homem acamado pode ter
contraído o vírus através
de atendimentos por enfermeiros.

pois um paciente é morador do Rio de Janeiro,
e outro de Cruzeiro, em
São Paulo.
Os dois pacientes estão internados em hospitais da rede privada de
Resende. O município já
tem um paciente curado
da Covid-19. A prefeitura
pede à população de Resende que reforce seus
esforços de quarentena
domiciliar.

A Secretaria de Saúde
informou ontem (07) que
Barra Mansa tem 14 casos
confirmados de coronavírus. Destes, dois pacientes
já receberam alta. A secretaria ainda divulgou
que há 17 casos suspeitos
da doença, 104 casos já fo-

ram descar tados e 127
exames foram feitos.
Além disso, Barra Mansa
não tem nenhuma morte
causada por Covid-19.
- Dos 14 casos, oito
exames foram realizados
fora do município e não
foram comunicados oficialmente – disse em nota a
secretaria de Saúde.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/ RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020/A
1-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PARTE DO CREMEB, PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA USF ANO BOM.
2-DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 07 de maio de 2020, às 10:00h.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/A
1-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA DO UBS SIRENE, BAIRRO
BOA SORTE.
2-DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 06 de maio de 2020, às 10:00h.

Angra dos Reis
O município se gue
com aumento dos casos
de notificação, ao Ministério da Saúde, de síndrome gripal, com suspeita clínica de infecção
pelo coronavírus. Angra
dos Reis contabilizou 226
notificados, sendo que
219 estão em isolamento
domiciliar, cinco internados. A cidade registou

Valença segue
monitorando pacientes
com síndrome gripal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO TODOS OS INSUMOS
NECESSÁRIOS, INCLUINDO ELABORAÇÃO, PREPARO, TRANSPORTE
E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O HOSPITAL DA MULHER DE
BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO.
Início do recebimento das propostas: 08/04/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 29/04/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 29/04/2020 às 09:30 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.
Início do recebimento das propostas: 08/04/2020 às 17:00
Encerramento de recebimento: 29/04/2020 às 09:00 horas
Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 09:01 horas
Início do Pregão: 29/04/2020 às 09:30 horas
Maiores informações e o edital poderão ser obtidos pelo telefone (24) 21063411, através do e-mail: edital@barramansa.rj.gov.br ou ainda na
Coordenadoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra
Mansa, à Rua Luis Ponce, n. 263 – Centro – Barra Mansa/RJ – 1º andar.
Daniel Selvatti Carneiro
Agente Administrativo

ainda duas mortes por
Covid-19.
Como Angra dos Reis
saiu do estágio zero de
contaminação, os casos
de síndrome gripal também passaram a ser considerados suspeitos de
Covid-19. Os pacientes estão em isolamento domiciliar, onde estão sendo
monitorados por profissionais de saúde da rede
municipal.

Valença
O total de pacientes
com síndrome gripal continua subindo em Valença
passando em apenas 24 horas, de 451 casos para 476
atendidos no Hospital Escola. O Hospital Unimed
também registrou aumento
de três casos com suspeita
clínica de síndrome gripal,
passando de 23 para 26 pacientes atendidos.
Já no distrito de Santa
Isabel, a doença estagnou e
o total de pacientes regis-

trados na unidade daquela
localidade permanece em
dois casos. As unidades de
saúde da rede de Atenção
Básica do SUS (Sistema
Único de Saúde), também
registram aumento de apenas dois casos clínicos de
gripe passando de 22 para
24 pacientes com estes sintomas.
O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde informa ainda que dois
pacientes internados tiveram exame confir mado
para a Covid-19.

