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Aviso de Seleção de Prestador de Serviço
Concorrência n° 042/2021

Objeto : Contratação de empresa especializada para:
• Prestação de serviços médicos nas especialidade: Anestesiologia;
O presente Proceso Seletivo visa atender o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes,
gerido pela Associação Mahatma Gandhi, localizado no município de Duque de
Caxias/RJ.

Tipo de Seleção: Proposta mais vantajosa (técnica e preço) - Concorrência
Simplificada.

Data, Hora, e Local do Processo Seletivo: as propostas deverão ser entregues
a partir da presente data, com entrega final até 06 de setembro de 2021, às 17h,
através de e-mail enviado para licitacaomahatma@gmail.com ou através de
proposta escrita, entregue na sede administrativa da Associação Mahatma Gandhi,
situada na Rua Pedro Álvares Cabral nº 219, 1º andar, sala 110, Centro, Nilópolis.

Os Editais completos e os Termos de Referência poderão ser solicitados através do
endereço de email licitacaomahatma@gmail.com

Nilópolis, 30 de agosto de 2021.

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI), Autarquia
Municipal, promoverá na terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, às 16h, audiência pública
online para a prestação de contas de suas atividades referentes ao ano de 2020. Qualquer
cidadão poderá acompanhar a apresentação da audiência pública pelo link da transmissão do
Youtube que será disponibilizado no site oficial do instituto, www.previni.com.br, e pela sua
pagina oficial no facebook, www.facebook.com.br/previni95/.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/PREVINI/2021

O QUE ROLA

Na partida que marcou a
estreia de Lionel Messi pelo
Paris Saint-Germain, Mbap-
pé roubou a cena. O atacante
francês fez os dois gols na vi-
tória de 2 a 0 sobre o Reims,
pelo Campeonato Francês.
O jogo pode ter sido a despe-
dida do camisa 7 do time.

Mbappé deve ter uma de-
finição ainda hoje se vai se
transferir ou não para o Real
Madrid. O clube espanhol
insiste na transferência, e os
dirigentes do PSG fazem jo-
go duro. Curiosamente, co-
mo Messi passou a maior
parte do tempo no banco e
entrou no lugar de Neymar,
o trio de ataque dos sonhos
pode ser desfeito depois de

apenas uma partida e sem
ter atuado junto.

Os gols saíram em lances
de transição rápida, duas
bolas cruzadas para Mbappé

finalizar, uma em cada tem-
po. A primeira foi um cruza-
mento na medida de Di Ma-
ría. A segunda, uma bola
rasteira de Hakimi. O

Reims, apesar do elenco in-
finitamente mais modesto,
fez jogo duro, teve chances
de gol, chegou a marcar um,
que foi anulado depois da in-
tervenção do VAR.

Messi jogou por 24 minu-
tos e teve desempenho ape-
nas razoável. Ao fim da par-
tida, foi tietado pelo goleiro
do Reims, Rajkovic, que pe-
diu para o atacante tirar
uma foto com seu filho.

Existe a possibilidade de
Messi ser titular pela primei-
ra vez no próximo jogo, con-
tra o Clermont, no Parc des
Princes, dia 12. Neste jogo,
espera-se que jogue ao lado
de Neymar, com quem fez
grande dupla no Barcelona.

Mbappé em dia de Messi
Atacante marca duas vezes na estreia do craque argentino e garante a vitória do PSG 

Mbappé pode ter comemorado seus últimos gols no PSG
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> Messi ficou
no banco até os
20 minutos do
segundo tempo
contra o Reims

Messi partiu pra cima dos adversários, mas não teve nenhum lance genial em sua estreia

FRANCK FIFE/AFP


