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A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul esclarece aos
interessados que na publicação do Aviso de Abertura de Licitação realizada
na página 10 da edição de ontem (17-05-2017) deste jornal, onde constou
“PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2017”, leia-se: “PREGÃO PRESENCIAL
N.º 01/2017”.
Isso posto, repisamos abaixo a versão do aviso de licitação publicado na
edição de ontem, já com a correção acima referida:
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul torna público que
realizará o PREGÃO PRESENCIAL abaixo referido:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2017 PROCESSO N.º 4262-01.00/17-1
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de
modernização total de 05 (cinco) elevadores instalados no Palácio Farroupilha
daAssembleiaLegislativadoRioGrandedoSul, abrangendoadesmontagem
dos equipamentos em operação e engenharia reversa, o fornecimento e
instalação de elevadores totalmente novos em corrente alternada,
preferencialmente sem casa de máquinas, a execução da infraestrutura civil
necessária para adequação e instalação destes e, também, a prestação dos
serviçosdemanutençãopeloperíodode12(doze)mesesemgarantia, incluindo,
ainda, o fornecimento de pesadores de carga e a instalação de aparelhos de
ar-condicionado (disponibilizados pela AL-RS) em todas as unidades, além
de fornecimento e instalação de sistema de liberação biométrica em uma
delas, conforme especificações técnicas e condições previstas no Edital e
seus Anexos.
Data e horário da Sessão de Abertura do Pregão: dia 29 de maio de
2017, às 10 horas.
Local: Sala João Neves da Fontoura – Plenarinho –, situada no 3º andar do
Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre/RS).

O Edital e seus Anexos estão disponíveis no portal da AL-RS na Internet, no
seguinte endereço: www.al.rs.gov.br/compras/

RICIERI DALLA VALENTINA JUNIOR,
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
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Serviços de saúde serão ofe-
recidos à comunidade de Novo
Hamburgo nesta quinta-feira pa-
ra marcar a Semana da Enfer-
magem. A programação ocorre
na Praça do Imigrante, das 9h
às 16h, com testes rápidos de
HIV, hepatite e glicose e aferi-
ção da pressão. Também haverá
vacinação contra a gripe, que se-
rá oferecida para os grupos prio-
ritários, dando continuidade à
campanha nacional.

A iniciativa, da Secretaria
Municipal de Saúde, do Serviço
de Atendimento Especializado
em HIV/AIDS e ISTs e Gerência
de Vigilância em Saúde, reforça
as comemorações pelo Dia do
Enfermeiro, em 12 de maio, e do
Técnico em Enfermagem, que
transcorre no sábado.

Um equipamento para radio-
terapia entrou em funcionamen-
to em um ambiente remodelado
para recebê-lo no Hospital Vida
& Saúde, em Santa Rosa. O ser-
viço se destina a pacientes com
câncer do município e região,
tendo 80% dos atendimentos a
usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS). A física médica
Nuruara Ost diz que o acelera-
dor para esse tratamento é um
dos mais modernos do país.

As sessões de radioterapia es-
tão sendo realizadas com cerca
de 70 pessoas por dia. A expecta-
tiva é ampliar o serviço. No mo-
mento, a máquina que já era usa-
da prossegue em utilização junto
com a nova, mas o objetivo é dei-
xar o equipamento antigo para
emergências. Conforme o Vida &
Saúde, o novo aparelho é mais
preciso e eficaz, pois protege a

área saudável do órgão em trata-
mento e mantém a função das di-
ferentes parte dos corpo.

O equipamento, de cerca de
R$ 2,5 milhões, foi adquirido com
recursos do Ministério da Saúde,
por meio de projeto elaborado pe-
lo hospital. A área para instala-
ção foi construída com recursos
próprios, de cerca de R$ 1 mi-
lhão. “Recentemente reformamos
todo o setor de quimioterapia,
ampliamos para convênios e par-
ticulares e, agora, estamos quali-
ficando ainda mais a radiotera-
pia, para que todo o nosso pro-
cesso de atendimento no Serviço
de Alta Complexidade em Oncolo-
gia seja de ponta”, diz o presiden-
te Elton Walker. A máquina foi
instalada em julho de 2016 e pas-
sou por testes, até a Comissão
Nacional de Energia Nuclear au-
torizar o funcionamento.

SANTA MARIA

A
Prefeitura de Rio Pardo
realizou ontem o depósi-
to judicial de R$ 625 mil
destinado ao pagamento

das rescisões de contrato de tra-
balho dos ex-empregados da Fun-
dação Getúlio Vargas, responsá-
vel pela gestão do Hospital Regio-
nal do Vale do Rio Pardo até o
começo de abril. A medida ocor-
reu por meio de autorização le-
gal oriunda da 2ª Vara do Traba-
lho, de Santa Cruz do Sul, com o
objetivo de dar primazia ao paga-
mento dos trabalhadores.

Com a troca da entidade ges-
tora da casa de saúde, em 5 de
abril, 165 funcionários foram de-
mitidos e aguardam os valores.
Na semana passada, a assesso-

ria jurídica do Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Vale do
Rio Pardo (Sindisaúde) decidiu
entrar com ação cautelar de ar-
resto na Justiça do Trabalho pa-
ra assegurar os recursos. Con-
forme o diretor sindical repre-
sentante dos funcionários no
hospital, Gilmar Antônio Men-
des, a Fundação é a responsá-
vel pelo pagamento das resci-
sões por ser a contratante. No
entanto, segundo ele, a prefeitu-
ra é corresponsável, pois efeti-
vou a troca da gestão do estabe-
lecimento de saúde.

A Fundação Getúlio Vargas
alega que depende da quitação
dos valores devidos pela prefei-
tura para pagar as rescisões.
Afirma que o município precisa
repassar R$ 7 milhões pelos ser-
viços prestados nos meses de ja-
neiro, fevereiro e março. Já a ad-
ministração municipal condicio-
nou o ressarcimento à liberação
de R$ 20 milhões de recursos
que o hospital tem a receber do

Estado. O secretário municipal
da Saúde, Augusto Pellegrini,
disse que a última informação
do governo estadual indicou o re-
passe no final de maio.

A Prefeitura de Rio Pardo
questiona a conta da Fundação
referente às rescisões. Confor-
me o titular da Saúde, o convê-
nio da gestora com o município
tinha validade até 5 de abril,
mas há contratos com funcioná-
rios com data além desse limite.
Diante disso, a administração
municipal fez um cálculo para
chegar ao valor que considera le-
gal para os pagamentos.

O diretor sindical no hospital,
Gilmar Antônio Mendes, afirma
que o valor depositado é insufi-
ciente, pois representa apenas
40% do total de R$ 1,5 milhão
necessário informado pela Fun-
dação. Diante disso, os advoga-
dos do sindicato calculam o pa-
gamento devido a cada ex-fun-
cionário para depois entrar com
pedido de complementação na 2ª
Vara da Justiça do Trabalho.

O 10˚ Canto Missioneiro da
Música Nativa começa na noite
desta quinta-feira, no Teatro Mu-
nicipal Antônio Sepp, em Santo
Ângelo, e se estende até sábado.
Durante o evento, organizado pe-
la Secretaria Municipal de Cultu-
ra, serão apresentadas as 32
músicas classificadas para o fes-
tival. Conforme a pasta, entre os

participantes estão Cristiano
Quevedo, Jorge Freitas, Nenito
Sarturi, Cristiano Fantinel, Nil-
ton Ferreira e Érlon Péricles.

A programação, que inclui o
9˚ Canto Piá Missioneiro, tem
entrada franca. Porém, os orga-
nizadores sugerem a doação de
alimentos não perecíveis, a se-
rem repassados a entidades.

NOVO HAMBURGO

Hospital temnovoaparelho

■ Os donativos arrecadados na
primeira etapa da Campanha do
Agasalho de Santa Maria come-
çaram a ser entregues. Ontem,
houve distribuição no bairro
Chácara das Flores, onde famí-
lias de alunos da Escola Lar das
Flores receberam 600 peças de
roupa e 20 cobertores. Segundo
o vice-prefeito e coordenador
da ação, Sergio Cechin, todos os
agasalhos arrecadados serão
doados antes de 31 de julho.
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RIO PARDO

Prefeitura faz depósito
judicial de rescisões
Ex-funcionáriosdo
HospitalRegional que
foramdemitidos pela
antigagestoraemabril
aguardampagamentos

SANTO ÂNGELO

Serviçosparaa
populaçãohoje

SANTA ROSA

Agasalhos começam
a ser distribuídos
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