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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUMLIC
COMISSÃO SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 61/2017 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de medicamentos
para atender ao HMEHSG, a Unidade de Pronto Atendimento e os Programas de Saúde,
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através do Proc. Adm. nº: 26.344/2016 –
Data/Hora: 08/06/2017, às 14:00 horas. Valor Estimado: R$ 3.403.333,76. O edital de Pregão
Presencial encontra-se disponível no site www.resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/index.
asp. Demais informações e questionamentos poderão ser enviados para o e-mail: licitacao.
resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-3922.

William Ferraz
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

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

PORTARIA N° 324, DE 26 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – RJ USANDO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.639, de 29 de Dezembro de 2016, a
suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) nos
elementos de despesas descritos abaixo:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 26 de Maio de 2017.

ROGÉRIO TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

CMNI

Descrição do Projeto/Atividade/ Nat. da Fonte Anular Suplementar

Operações Especiais Despesa

01.1.01.031.5051.2071 3.1.90.11.00 O 500.000,00

01.1.01.031.5051.2071 3.1.90.13.00 O 500.000,00

01.1.01.031.5051.2071 3.3.90.14.00 O 1.000.000,00

TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00

NOTÍCIA
t

>

AS MAIS BOMBADAS

Antes de ser preso na ma-
nhã de ontem, o advogado
Roberto Elísio Coutinho, que
foi flagrado em uma série de
vídeos agredindo a própria
mãe, uma idosa de 84 anos,
disse que se arrepende e que
fez isso por conta de um pro-
blema de saúde mental. Ele
também afirmou que as ima-
gens foram editadas e não
mostram o que ocorreu de
verdade.

Nas imagens, divulgadas
nas redes sociais, Roberto
aparece agredindo a mãe
com tapas e com um objeto
que parece uma vareta.

Na delegacia, o acusado
caiu em si.

— Eu estou reconhecendo
meu erro, e para que isso não
aconteça mais eu vou ter que
me internar para fazer trata-
mento. Eu vou me internar e
deixar ela com o meu filho.

Advogado é preso após ser
flagrado agredindo a mãe

Flagrante da agressão

REPRODUÇÃO

Uma mulher foi presa no
município de Amélia Rodri-
gues, região metropolitana
de Feira de Santana, a 100
quilômetros de Salvador,
após queimar as mãos de
uma criança de 6 anos com
uma colher quente. O caso
aconteceu na quinta-feira.

Rozilda Lima Ramos, de
45 anos, contou em depoi-
mento à polícia que as quei-
maduras foram uma forma de
punir a menina por “mau
comportamento”. De acordo
com o delegado Idelfonso
Monteiro, o Conselho Tutelar
recebeu uma denúncia anôni-
ma do caso e conduziu Rozil-
da, que é mãe da madrasta da
criança, à sede do conselho.

O delegado identificou
as lesões nas mãos da cri-
ança e deu voz de prisão à
mulher. Rozilda Ramos
responderá pelo crime de
tortura. A mãe da criança já
havia prestado queixa do
fato, mas as queimaduras
eram pequenas e a suspeita
alegou que a garota se quei-
mou ao tentar pegar comi-
da no fogão.

Mulher é detida
por queimar
mãos de criança


