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AVISO DE PREGÃO
Exclusivo para microempreendedor individual, microempresa, empresa de
pequeno porte
A Prefeitura Municipal de Carmo-RJ torna público aos interessados que se
fará realizar na sala da Comissão de Pregão, na Praça Princesa Isabel nº 15, 2º
piso, sala 01, Centro Administrativo – Anexo I, Centro, Carmo/RJ: o PREGÃO
PRESENCIAL nº 0013/2017, Registro de Preços 004/2017, Processo
Administrativo nº 01364/2017, da Secretaria Municipal de Assistência Social
no dia 12/04/2017, às 09h00min, gêneros alimentícios.

Carmo, 24 de março de 2017.
Marisa Ferreira Machado

Presidente da CPL/Pregoeira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

ERRATA
Na PORTARIA N.° 156/2017.
Onde se lê: Assessor de Apoio Administrativo
Leia-se: Assessor Administrativo

Na PORTARIA N.° 197/2017.
Onde se lê: Gabriela Teles de Brito
Leia-se: Gabriela Teles de Brito Pereira

Na PORTARIA N.° 198/2017.
Onde se lê: Homero de Souza Pereira
Leia-se: Homero de Sousa Pereira

Na PORTARIA N.° 213/2017.
Onde se lê: Sergio Pinto Bittancurt
Leia-se: Sergio Pinto Binttancurt

Na PORTARIA N.° 223/2017.
Onde se lê: Joice Jardim Lisboa da Silva Reis
Leia-se: Joyce Jardim Lisboa da Silva Reis

Na PORTARIA N.° 232/2017.
Onde se lê: Assessor de Apoio Administrativo.
Leia-se: Assessor Financeiro

Nova Iguaçu, 24 de março de 2017.
Rogério Teixeira Junior

Presidente
CMNI
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t

>

AS MAIS BIZARRAS

Duas residentes de um
hospital público em Mon-
terrey (México) foram ex-
pulsas após postarem foto
em que uma delas aparece
segurando o pé amputado
de um cadáver.

A imagem foi publicada
no Twitter de Carolina Do-
mínguez García, com a le-
genda “Meu primeiro pé,
papai. Desculpa se a ima-

gem o incomoda”.
De acordo com a im-

prensa local, além do pé di-
reito amputado, Carolina
também postou foto em
que aparece com algo que
parece ser parte do estôma-
go de uma pessoa. A outra
residente que aparece na
foto não foi identificada.

A conta de Carolina na
rede social foi removida.

Foto bizarra rende
expulsão de alunas
Imagem com duas residentes segurando o pé amputado
de um cadáver foi publicada na web por uma das jovens

Foto com pé de cadáver

REPRODUÇÃO TWITTER

Uma menina de 5 anos
levou um lanche inusitado
para a escola em Quees-
land, na Austrália. A aluna
chegou com um squeeze
nada apropriado para a ida-
de: nele havia vodca (servi-
da na forma de frozen).

Tudo aconteceu porque a
mãe da criança confundiu as
embalagens. Ela achava que
tinha dado para a filha um
suco de framboesa (sabor da
vodca em questão). A mu-
lher só percebeu o engano
ao receber uma ligação da
direção da escola, questio-
nando o lanche “diferente”.

— Eles (na escola) reagi-
ram bem. E eu me desculpei
por não ter enviado o bas-
tante para todos os profes-
sores. Eles acharam graça
dessa situação pra lá de
inusitada — contou a mãe
da aluna, que preferiu não
se identificar.

Criança leva
vodca de lanche
para a escola

CURTINHAS

A jovem Breana Talbott, de
18 anos, foi presa no Texas
após inventar ter sido violen-
tada por três homens ne-
gros mascarados. A polícia
investigou o caso e a meni-
na acabou confessando que
inventou toda a história,
sem explicar os motivos. 

Jovem é presa por
inventar estupro

Breana inventou violência

DIVULGAÇÃO


