
O NOME DE CUCA, sem clube, ganhou força para substituir 
Carpegiani no comando técnico do Flamengo 

muito dentro do vestiário, cardo Lomba após a elimina. 
que ficou contrariado cum as ção no Campeonato Carioca, 
criticas do vice de futebol Ri- Unta reunião entre Lomba e 

50,10 c.001vcuua o elenco, com a presença do 
presidente Eduardo Bandeira 
de Melo, foi feita para ameni-
zara situação. 

Mesmo em busca de um 
técnico com renome, Noval 
pode surpreender e optar por 
escolher um comandante que 
já conheça o clube, assim como 
aconteceu após a salda de Mu-
ricy Ramalho e a efetivação de 
Zé Ricardo. 

O certo é que Naval terá 
que buscar rapidamente alter-
nativas, pois o Flamengo terá 

inicio Campeonato Brasileiro 
e a Fase de Grupos da Liberta-
dores neste mês de abril. No 
sábado 14, o adversário será o 
Vitória da Bailia, ern Salvador, 
pela primeira rodada do Brasi-
leiro. Na quarta-feira seguinte, 
encara no Riso Santa Fé, pela 
terceira rodada da fase de gru-
pos da Libertadores. 

JORNAL DA CIDADE 

TÉCNICO CARILLE começa a estudar o substituto de 
Clayson, que está suspenso e não joga domingo 

chega, não sei se vai vir, eu 
tenho que aclmr soluções den-
tro do meu grupo", avaliou o 
comandante. 

Além dos dois, Carina já uti-
lizou Júnior Dutra, Lucca e, ul-
timamente, vem contando com 
Emerson Sheik por ali, apesar 
de considerar o camisa 47 um 
nome que circula mais do que 
os outros. Danilo, acionado nos 
minutos finais contra São Paulo 
e Palmeiras, não é visto rama 
condição física necessária para 
aguentar os 90 minutos. 

No outro posto vago da 
equipe, Carina tern como pri-
meira opção o paraguaio Ro. 
mero, que perdeu espaço no 
mata-mata do Paulista por op-
ção e par ter servido a seleção 
paraguaia. Além dele, uma 
alternativa mais técnica pelo 
lado esquerdo seria Marquinhos 
Gabriel, recuperado de uma te-
são no joelho direito. Padrinho, 
por sua vez, pode pintar pela 
direita, na vagada Mateus Vital. 

"Tem que ser muito inte-
ligente para trabalhar. O que 

mais respiro, tranquilidade. Mas 
mesmo assim será um jogo difícil, 
porque eles darão a vida, assim 
como nós - disse. 

Rios ressaltou que o pensa. 
mento do Vasco é de buscar a 
vitória no Mineirão. O argentino 
destacou que os cruzmaltinas 
podem surpreender se marcarem 

Cruzeiro nu campo de ataque, 
- Vamos mu busca da vitória 

porque precisamos. Temos que 
ter nossas preocupações, mas 
acho que temos condições. O 
Zê Ricardo ainda vai conver.  

sar conosco. Eles ficam muito 
com a bola, e se pressionarmos 
adio que será bom para nos - 
declarou. 

No entanto, o argentino lem-
brou que o Cruzeiro também 
necessita dos três pontos. Os 
dob times brasileiros foram der-
rotados na estreia e podem se 
complicar em caso de um novo 
revés. Por isso, Rios afirmou que 
os cruzmaltinos v5o ter que en-
trar em campo focados. 

- Gosto muito da Libertado-
res, é uma competição em que 

TÉCNICO Thiago Larghi não se preocupa com a possivel efetivação 

ATLÉTICO-MG 

Larghi evita falar 
sobre efetivação 
GAZETA PRESS 'Belo Horizonte (MG) 'Para os jogadores ele já 

é o treinador efetivo. A diretoria, no entanto, ainda não con-
finou. Após a vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a I, nesse domingo, 
no Independência, colocando o Gala em ótimas condições para a 
segunda e decisiva partida do torneio estadual, o técnico Thin° 
Larghi, ainda interina, evitou falar sobre efetivação. 

"Pode ser que eu vire o técnico do Atlético, mas ainda não penso 
nisso. Gosto de dar um pasta da cada vez, par isso, primeiro vou 
pensar no jogo de quarta-feira (contra sm Ferroviário-CE) e depois 
na partida de domingo (contra o Cruzeiro). Não vou fazer esse 
exercido de futuro, claro que se acontecer CU VOU ficar feliz, mas 
comigo ê um passo de cada vez", destacou. 

O Atlético venceu a lidaria primeira fase do Campeonato Minei-
ro, lime que teve mais inv.timenro em Belo Horizonte, preparado 
para conquistar grandes titulas, e que só tinha sofrido trás gols 
durante todo o molda. Larghi comemorou o triunfo, mas ainda res-
saltou pontos positivos e anotações a serem corrigidas internamente. 

"Acredito que essa foi nossa melhor partida em 2018, mas não 
foi totalmente satisfatória, ainda podemos melhorarn. O grupo tem 
essa capacidade. Sobre o fato de os três gols terem saído de bola 
parada, essa foi circunstância que surgiu no jogo e fez a diferença 
a nosso (avor. Mas, mais que isso, as construções das jogadas faia 
que mais me agradou", finalizou. 
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Presides.. CPI 

Evenci]s. A última delas. C011-
tudo, chamou atenção por 
Jael ter dado um passe de 
letra na entrada da área que 
desmontou a defesa do Brasil-
-RS, deixando o companheiro 
nacarado gol. 

"Passe que eu tenho quali-
dade para fazer graças a Deus. 
A confiança vem, o Renato 
(Portaluppi, técnico do Grê-
mio) está me dando 000rtuni- 

dada, ritmo de jogo. E as coisas 
começam a filar, me solto mais 
e tenho qualidade para dar 
esses passes ar, celebrou Jael, 
em entrevista ao Premiere, 
após a partida. 

Com mais dois gols na con-
ta graças a Jael, Everton elo-
giou o comparilmiro. 

"Passe de craque. Ficamos 
felizes porque é um cara que 
trabalha bastante e pôde nos 
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221 Carille estuda opções para 

definir time do Corinthians 
Treinador decide treinar equipe com portões abertos aos torcedores 

GAZETA PRESS - São Pau-
lo (SP) - O técnico Fá-
bio Carille terá seis dias 

para achar uma fórmula para 
derrotar o Palmeiras dentro do 
Allianz Parque e, no mínimo, 
levar a decisão do titulo do 
Campeonato Paulista para a 
disputa de pênaltis. Para isso, 
já tem duas coisas duras na 
cabeça: não contará com o sus-
penso Clayson e precisará de 
um homem mais adiantado no 
ataque, nem que seja alguém 
improvisado como "falso 9". 

"São soluções que eu tenho, 
não vou poder entrar com dois 
meias por dentro, tenho que 
ser mais agressivo, a gente vai 
precisar ganhar", comentou 

treinador, que derrotou o 
próprio arquirrival na fase 
de classificação inaugurando 
um esquema seio ninguém 
frente do meio-campo, com 
Jadson e Rodriguinho girando 
bastante na armação, auxilia-
do pelos pontas. . 

No momento, no entanto, 
as únicas opções de origem 
para a função são gazim, atleta 
que não foi relacionado nos 
dois últimos jogos, e o jovem 
Mateus Matbias, que nem se-
quer estreou no profissional. 

"E necessário (achegada 
de um 9), o Corinthians, dos 
últimos 10 títulos, em 9 tinha 
esse jogador. Enquanto não 

GAZETA PRESS • Rio de 
Janeiro (RJ) • O Flamengo 
apresentou de tonna oficial 
nesta ontem seu no diretor 
executivo de futebol: Carlos 
Nova:. O profissional já fazia 
parte do departamento de fu-
tebol e comandava a base do 
clube carioca. 

Agora no profissional, No-
val chega com incumbência de 
encontrar um novo treinador 
para a equipe após a sadia 
de Paulo César Carpegiani. 
O nome que ganhou força no 
fim de semana foi o de Cuca, 
que atualmente está sem em-
prego, mas afirmou que não 
aceitaria nenhum convite até 
a Copa do Mundo. Outro CRIO 
ê bem visto pelos rubro-ne-
gros é Renato Gaúcho, que 
comanda o Grêmio. 

Além do treinador, Naval 
também terá que trabalhar 

GAZETA PRESS • Rio de ia-
nabo (RJ) • O Vasco não teve 
omito tempo para celebrar a vi. 
ária no primeiro jogo da final do 
Campeonato Carioca. O elenco 
se reapresentou na manhã desta 
segunda-feira visando o duelo 
contra o Cruzeiro, amanhã, pela 
libertadores. Herói do jogo contra 
os alvinegras, o atacante Andras 
Rios admitiu que o triunfo elevou 
a confiança da equipe para anidra 
os mineiros, em Belo Horizonte. 

- A vitória foi importante 
porque chegamos na quarta com 

GAZETA PRESS - Porto Ale-
gre (RS) - O centroavante 
Jael, do Grêmio, não mareou 
nenhum gol na vitória por 4 
a O sobre o Brasil de Palmas, 
pelo jogo de ida da final do 
Campeonato Gaúcho de 2018. 
Ainda assim, com participação 
direta em três tentos, ele foi o 
destaque da goleada tricolor 

O atacante deu as assis-
tências para os dois cols de  

eu vou fazer, não sei, vamos 
traçar o que vai ser melhor 
para o domingo", analisou Ca-
rrile, que quer um time que dê 
mais opções e, principahnen-
te, espaço para Rodriguinho, 
seu principal jogador, fazer a 
diferença como fez na fase de 
classificação. 

"Se eu for jogar contra o 
Corinthians, eu marco o Rodri-
guinho. E está certo. Tive de 
trazer ele um pouco para trás 
no jogo, ajudar o Gabriel na 
marcação. Ele está tentando, 
mas o adversário está sendo 
inteligente", concluiu o treina-
dor, que volta a comandar unta 
atividade na terça-feira à tarde, 
no Cl' Joaquim Grava. 

Treino aberto 

OOCorinthians não contará 
apoio de sua torcida 

no jogo decisivo do Campe-
onato Paulista, no domingo, 
no Allianz Parque, onde só 
será permitida a entrada de 
palmeirenses. Na véspera 
do Derby, porém, trabalhará 
diante da Fiel. 

Ontem, o Corinthians anun-
ciou que irá a [caquera e abrirá 
os portões dos seus estádios 
aos torcedores no ultimo trei-
namento pura o clássico contra 

Palmeiras. O expediente já se 
tornou comum em vésperas de 
jogos importantes. 

temos que dar tudo, é a mais 
importante para a gente. Será 
um jogo difícil, assim coma to-
dos. Eles tiveram uma derrota na 
Argentina e vão tentar de tudo 
para conseguir a vitória. Mas nós 
vamos rio busca dos três pontos 
também • falou. 

Para esta partida, o técnico 
Zé Ricardo deverá contar com o 
retomo do lateral esquerdo Hen-
rique, que se recupera de lesão. O 
jogador participou nonnalmente 
do treinamento com os reservas 
em São Januário. 

ajudar", afirmou o atacante, na 
saída de campo. 

Questionado sobre a atua-
ção de Jael durante entrevista 
coletiva, Renato Gaúcho brin-
cou com o atual momento de 
seu jogador, o exaltou pela for-
ma como vem evoluindo, mas 
também fez um alerta. 

"Vocês (jornalistas) estão 
miando um monstro (risos). É 
um jogador muito dedicado, 
que se entrega nos treinos, 
que sabe que não tem toda 
essa condição técnica, mas que 
ajuda bastante dentro de suas 
características", avaliou o trei-
nador, que prosseguiu. 

GRÊMIO 

Jael celebra momento 

FLAMENGO 

Noval trabalha em busca de um treinador 

VASCO 

Herói contra Fogão, Rios mira Cruzeiro 
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Considerando a Lei Federal N° 8.666/93 em sua 
edição atualizada, que regulamenta os procedimentos licitatórios 
e contratos administrativos; 

Considerando, por fim, a necessidade de constituir 
a Comissão de licitações de Obras e Serviços de Engenharia 
com recursos do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado 
de Sergipe • ITPS, para atender as mais diversas demandas 
advindes do Convênio ITPSIINMETRO. 

RESOLVE 

Art. 1° - Constituir Comissão Permanente de 
Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, para instaurar 
e analisar os processos licItatórios do Instituto Tecnológico e 
de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, com recursos do 
Convênio ITPS/INMETRO, de acordo com o disposto nas 
Portarias do Mineiro de n° 336 e 337 de 2015 e Parecer de n° 
1428/2017, da Procuradoria Geral do Estado. 

Art, 2°- A comissão que trata o Art. 1° desta Portaria 
terá a seguinte composição: 

I - Adelaide da Costa Monteiro, CPF n° 
508.279.797.20; 

II • Moater de Almeida Paulon, CPF n° 
163.246.268-06; 

III Tâmara Karoline de Oliveira Fontes, CPF n° 
040.446.101-85; 

IV - Jarnes Alan Silva e Souza, CPF n° 
842.112.455-20; 

V - Natali Leite dos Santos, CPF n°043.036055-06. 

Parágrafo Único - A Presidência da referida 
comissão deve ser exercida pelo membro indicado no inciso I e 

Is suas ausências ou impedimentos, o mesmo será substituldo 
lo membro Indicado no inciso II, para exercer o cargo de 

Secretário, fica designado o membro indicado no inciso V, todos 
do caput deste artigo 

Art. 3° - A comissão de que trata o Art. 1° desta 
portaria terás duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 
por igual periodo. 

Art. 4° - Os membros da citada comissão poderão 
solicitar assessoramento técnico quando julgarem necessário, 
oficiando-se para tanto o setor responsável. 

Art. 5°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de fevereiro de 2018. 

Art. 6°- Revogam - se as disposições em contrário, 
especialmente as Portarias n. 112, de 31 de julho de 2017 e a 
Portaria n°14, de 15 de fevereiro de 2018. 

Dê-se Ciência. cumpra-se e publique-se. 

JECSON LEO DE SOUZA ARAÚJO 
Diretor-Presidente 

MARCUS SÂNDALO BATISTA DE SOUZA 
Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESOUISAS 
DO ESTADO DE SERGIPE 

VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - SEDETEC 

PORTARIA N°28. DE 14 DE MARÇO DE 2018. 

Constitui Comissão Permanente de 
Licitação de Obras e Serviços de 
Engenharia do Instituto Tecnológico 
e de Pesquisas do Estado de 
Sergipe- ITPS. 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO E DE PESOUISAS DO ESTADO DE SERGIPE 

ITPS, no uso das atribuições legais e regulamentares, que lhe 
confere o art. 39, inciso I, da Lei Estadual n°, 5.511, de 28 de 
dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial do Estado de 
Sergipe de n.. 24.684, datado de 30 de dezembro de 2004; 

Considerando a Lei Federal N°8,666193 em sua edição 
atualizada, que regulamenta os procedimentos Solitários e 
contratos administrativos; 

Considerando, por fim, a necessidade de constituir a 
Comissão de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia 
com recursos do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado 
de Sergipe - ITPS, para atender as mais diversas demandas 
advindes do Convênio ITPS/INMETRO. 

RESOLVE 

Art. 1° - Constituir Comissão Permanente de Licitação 
de Obras e Serviços de Engenharia, para Instaurar e analisar 
os processos Solitários do Instituto Tecnológico e de Pesquisas 
do Estado de Sergipe- ITPS, com recursos do Convênio ITPS/ 
INMETRO, de acordo com o disposto nas Portarias do rimem  

de n° 336 e 337 de 2015 e Parecer de n° 1428/2017, da 
Procuradoria Geral do Estado. 

Art. 2.-A comissão que trata o Art. 1° desta Portaria terá 
a seguinte composição: 

1-Adelaide da Costa Monteiro, CPF n°508.279.797-20; 
II - Moater de Almeida Paulen, CPF n°163.246.268-06; 
III - Tâmara Karoline de Oliveira Fontes, CPF n° 

040.446.101-85; 
IV - James Alan Silva e Souza, CPF n°842.112.455-20; 
V • Natali Leite dos Santos. CPF n° 043,036.055-08. 

Parágrafo único - A Presidência da referida comissão 
deve ser exercida pelo membro Indicado no Inciso I e nas suas 
ausências ou impedimentos, o mesmo será substituldo pelo 
membro indicado no Inciso II, para exercer o cargo de Secretário, 
fica designado o membro indicado no inciso V. todos do caput 
deste artigo 

Art. 3°- A comissão de que trata o Art. 1° desta portaria 
terá a duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por Igual 
periodo. 

Art. 4° - Os membros da citada comissão poderão 
solicitar assessoramento técnico quando julgarem necessário, 
oficiando-se para tanto o setor responsável. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos 809 de fevereiro de 2018. 

Art. 6° - Revogam - se as disposições em contrário, 
especialmente as Portarias n° 112, de 31 de julho de 2017 e a 
Portaria n°14. de 15 de fevereiro de 2018. 

Dé-se Ciência, cumpra-se e publique-se. 

JECSON LEO DE SOUZA ARAÚJO 
Diretor-Presidente 

MARCUS SÂNDALO BATISTA DE SOUZA 
Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício. 

Sergás 

SERGAS 

SERGIPE GÁS S/A • SEROAS 
RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO 15/2018 
DATA ABERTURA: 28 de março de 2018. 
OBJETO•Serviços de publicaçãod as demonstraçõestinanceiras 
do exercido de 2017 da SERGAS. 
TIPO: Menor Preço por Lote. 
PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 90 (sessenta) dias. 
CLASSIFICACÃO.  1° Lugar Gibbor Publicidade e Publicações 
de Editais Eirelli - EPP com o valor de R$ 15.787,00; 

Sergipe Previdência 

f5,%9iff.. 
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe 

SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente 
baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, 
fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em 
vista a deliberação da Diretoria Executiva. 
.Portarian°1496/2014RESOLVE:ConeederAPOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA, a GILBERTO SOUSAANDRADE, RO 166961/ 
SSP, CPF 137.892.795-87, ocupante do cargo de GUARDA 
SANITARIO, Referência: 14 Padrão: III do quadro pessoal 
estatutário do (a) SEC. DE EST. DA AGRICULTURA E DO DES. 
RURAL ' de acordo com o art. 27 § único da LC n°113 cie Art.40, 
§ 1°, II da CF/88 redação da EC 41/2003, a partir 12/02/2014. 
'Republicada por Incorreção. 

Aracaju, 02 de Abril de 2018. 
JOSÉ ROBERTO DE LIMAANDRADE 

Diretor-Presidente 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe 
SERGIPEPREVIDENCIA, através de seu Diretor-Presidente 

baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, 
fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 atendo em 
vistas deliberação da Diretoria Executiva. 
Portaria n°3815/2017 RESOLVE: Conceder APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a EVALDA SILVA 
TRAVASSOS, RG 343.185/SSP, CPF 267.489.405-91, ocupante 
do cargo de TECNICO JUDICIARIO, Nível: NM Referência: P do 
quadro pessoal estatutário do (a) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
SERGIPE, de acordo com o Art. 113 da LC na 113 c/c Art. 6., 1,11, 
III e IV da EC n°4112003. a partir 01/12/2017. 

Aracaju, 02 de Abril de 2018. 
JOSE ROBERTO DE LIMAANDRADE 

Diretor-Presidente 

• 
DIVERSOS  

G1VANILDA ROCHA SOUZA- ME, CNPJ 08.336.82410001-49 
.situado a ROD JOÃO DE MATOS CARVALHO, s.n, Bairro; 
CJ JOSE NEV COSTA, SIMÃO DIAS - SE torna publico que 
recebeu da ADEMA, Ucença LO M 189/2017,para as atividades 
de comercio e varejo de combusriveis liquides, revenda de 
lubrificantes, restaurante e pousada, com SASC de 45.0'30 com 
validade até 22112/2020 

A Empresa Soudal Comércio Ltda., toma público que recebeu 
da ADEMA - Administração Estadual do Meio Ambiente, a 
Autorização Ambiental n° 48/2018, para o Transporte de 
Efluentes SanitárMs provenientes de diversas empresas e 
residências no estado de Sergipe, com destino a ERO - Norte - 
Estação de Recuperação da Qualidade das Águas do Norte da 
DESO no Modelei° de Nossa Senhora do Socorro/Se. 

RA*. 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

De ordem do Sr. Presidente da OAB/SE, Henri Clay Santos 
Andrade, faço público que a bacharela IZADORA DA SILVA 
SANTANA requereu Inscrição Definitiva juntando os documentos 
exigidos em Lei. 

Aracaju (SE), 28 de março de 2018. 
AURÉLIO BELÉM DO ESPIRITO SANTO 

Secretário-Geral • OAB/SE 

0.41. 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

De ordem do Sr Presidente da OAB/SE, Henri Clay Senfos 
Andrade, faço público que a bacharela MARA LUCIA 
TRINDADE DE LIMA requereu Inscrição Definitiva juntando os 
documentos exigidos em Lei. 

Aracaju (SE), 27 de março de 2018. 
AURÉLIO BELÉM DO ESPIRITO SANTO 

Secretário-Geral - OAB/SE 
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MUNICÍPIOS 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°05/2018 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Areia 
Branca/SE torna público, para conhecimento de todos, a' 
realização de licitação, na modalidade acima especificada, e 
mediante Informações a seguir: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Obras 
e Serviços de Engenharia para executar remanescente de 
obra referente a uma quadra poliesportiva, anexa á Unidade 
Educacional Joselino dos Santos, situada no Povoado Aio das 
Pedras, deste Município, nos termos do Termo de Compromisso 
PAC 207517/2013, de acordo com o Projeto Básico e 
Especificações apresentadas, convertido em anexo I deste 
instrumento. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/04/2018 
(vinte e três de abril de dois mil e dezoito), às 811 (oito horas). 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob Regime 
Empreitada Preso Global. 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 
1529 • Projeto/Atividade: 1017- Natureza/Despesa: 4490.51.00 
- Fonte de Recursos: 1111/1120. 
BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93, em sua atual redação. 
PARECER JURIDICO: 50/2018. 
VALOR MÁXIMO: R5 515.302,81 (quinhentos e quinze mil, 
trezentos e dois reais e oitenta e um centavo). 
O Edital, e informações complementares, encontra-se á 
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada à Praça Joviniano Freire de Oliveira;  sin., 
Areia Branca/SE, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dia de 
expediente, no horário das 8h às 12h, pelo telefone Fone/Fax: 
(79) 3288-1502, 

Areia Branca/SE, 02 de abril de 2018. 
Francisco de Assis Silveira Cruz 

Presidente da CPL 

55015t5 (PIER511150 LEAL 001 
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PREGÃO 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS N. 05/2018 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Areia Branca/SE 
torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, 
na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços 
de Engenharia para executar remanescente de obra referente a uma 
quadra pollesportiva, anexa à Unidade Educacional loselino dos 
Santos, situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos 
termos do Termo de Compromisso PAC 207517/2013, de acordo com 
o Projeto Básico e Especificaçães apresentadas, convertido em anexo 
I deste instrumento. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/04/2018 (vinte e 
três de abril de dois mil e dezoito), às 8h (oito horas). 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob Regime Empreitada 
Preço Global. 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 1529 - 
Projeto/Atividade: 1017 - Natureza/Despesa: 4490.51.00 - Fonte de 
Recursos: 1111/1120. 
BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93, em sua atual redação. 
PARECER JURÍDICO: 50/2018. 
VALOR MÁXIMO: R$ 515.302,81 (quinhentos e quinze mil, 
trezentos e dois reais e oitenta e um centavo). 
O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição 
dos Interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada â Praça Joviniano Freire de Oliveira, sin., Areia Branca/SE, de 
Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 
Sh às 12h, pelo telefone Fone/Fax: (79) 3288-1502. 

Areia Branca/SE, 02 de abril de 2018. 
Francisco de Assis Silveira Cruz 

Presidente da CPL 

t. 

e. 

terça-feira, 3 de abril de 2018 
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Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca  
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 5/2018 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Areia Branca/SE torna 

público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima 

especificada, e mediante informações a seguir: OBJETO: Contratação de empresa 

especializada em Obras e Serviços de Engenharia para executar remanescente de obra 

referente a uma quadra poliesportiva, anexa à Unidade Educacional Joselino dos Santos, 

situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos termos do Termo de Compromisso 

PAC 207517/2013, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido 

em anexo I deste instrumento. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/04/2018 

(vinte e três de abril de dois mil e dezoito), às 8h (oito horas). TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob o 

Regime de Empreitada por Preço Global. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 

Orçamentária: 1529 - Projeto/Atividade: 1017 - Natureza/Despesa: 4490.51.00 - Fonte de 

Recursos: 1111/1120. Termo de Compromisso PAC 207517/2013. BASE LEGAL: Lei n° 

8.666/93, em sua atual redação. PARECER JURÍDICO: N° 50/2018. VALOR MÁXIMO: R$ 

515.302,81 (quinhentos e quinze mil, trezentos e dois reais e oitenta e um centavo). O Edital, e 

informações complementares, encontra-se à disposição dos interessados, na salada Comissão 

Permanente de Licitação, situada à Praça Joviniano Freire de Oliveira, siri°, Areia Branca/SE, 

de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 8h às 12h, pelo telefone 

Fone/Fax: (79) 3288-1502, 

Areia Branca, 2 de abril de 2018. 

Francisco de Assis Silveira Cruz 
Presidente da CPL 
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