
PREGÃO 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018 SRP - FMS 

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca/SE, em 
atendimento às disposições legais e à Resolução n° 257/2010, do 
Tribunal de Contas do Estado - TCE torna público, para conhecimento 
de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, 
e mediante informações a seguir: 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de 
Materiais medico-hospitalares para atender à demanda do Fundo 
Municipal de Saúde. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/07/2018 (nove de 

julho de dois mil e dezoito), às 8h (oito horas). 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a Dotação Orçamentaria 
somente será informada quando da respectiva solicitação de material, 
sendo inexigível para a realização desta licitação. 
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/02, Decretos Municipais ri. 02/2009 e 
864/2017, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, e ainda pela LC 
123/06 e IN 05/2014, todos os dispositivos em suas atuais redações. 
PARECER JURÍDICO: 14/2018. 
O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição 
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/n., 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/SE, 20 de junho de 2018. 
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ 

Pregoeiro 
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mãos uma última vez. 
'Mie é um negociador 

digno", disse Trump aos re-
pórteres reunidos. "Ele está 
negociando em nome de seu 
povo." 

Mais cedo, Kim afirmou.,  
que seu pais e os Estados 
Unidos superaram "muitos. 
obstáculos" para reali7Qr 
histórica reunião. "Houve 
muitas velhas práticas, pre:-
conceitos e obstáculos no 
nosso caminho até chegar-
mos aqui, mas superamos 
tudo isso", afirmou Kim. 

Os dois homens, de traje- 

tórias e estilos radicalmente 
diferentes e com mais de 30 
anos de diferença, conversa-
ram cara a cara, com o auxilio 
de seus intérpretes, durante 
48 minutos. 

Em seguida, iniciaram 
uma reunião com kuas res-
pectivas equipes, antes de 
um almoço de trabalho. 

Apesar da espetacular 
aproximação diplomática 
dos últimos meses, persistem 
muitas dúvidas sobre a cúpu-
la entre Os dois dirigentes. 

No com EFO 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA 

DEVLSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018 SRP - FMS 

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca/SE, em 
atendimento às disposições legais e à Resolução n° 257/2010, do 
Tribunal de Contas do Estado - TCE torna público, para conhecimento 
de tottps, a realização dg licitação, na modalidade acima especificada, 
e mediante Informações a seguir: 
OBJETO: Registro cie Preços .para aquisição futura e parcelada de 
Materiais médico-hospitalares para atender à demanda do Fundo 
Municipal de Saúde. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/07/2018 (nove de 
julho de dois mil e dezoito), às 8h (oito horas). 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a 

Dotação Orcamantàdis 
somente será Informada quando da respectiva solicitação de material, 

' sendo inexigível para a realização desta licitação. 
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/02, Decretos Municipais no 02/2009 e 864/2017, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, e ainda pela LC 123/06 e IN 05/2014, todos os dispositivos em suas atuais redações. 
PARECER JUR/DICO: 14/2018. 
O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição 
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça iávInlano Freire de Oliveira, sino, 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/SE, 20 de junho de 2018. 
FRANCISCO 'DE ASSIS SILVEIRA CRUZ 

Pregoeiro 

ESTADO DE SERGIPE 
muNtdPIO DE AREIA BRANCA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
) . 

AVISO og uctraçÃo 
PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018 SRP 

.,., . 
O Pregoeiro do Município de Areia Branca/Se, em atendimento às 
disposições legais e•à Resolução n° 257/2010, do Tribunal de Contas 
do TCE toma público, para conhecimento de hada a _ !: 
reali de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante 
infOrm s a seguir: 
081E70: registro de preços para possível aquisição de materiais de 
expediente, para atender às necessidades das Secretarias do 
Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo 
Municipal de Saúde deste Município. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: .06/07/2018 (seis de 
Julho de dois mil e dezoito), às 08h (oito horas). ' 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A Dotação Orçamentária somente será Informada quando da respectiva solicitação de material, 
sendo inexigível para a realização desta licitação. 
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/02, Decreto Municipal no 02/2009, e 
subsidiariamente pela Lei '8.666/93, e ainda pela LC 123/06, todos 

"érn suas atuais redaçÕes: 
PARECER JURÍDICO: 105/2018. 
O Edital, e informações complementares, encontra-se à disposição 

'dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça loviniano Freire de Oliveira, sino, 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/SE, 20 de junho de 2018. 
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ 

Pregoeiro ,.. . 

•ummuto ‘NCa LU omaa 421U11111Instrovag e CO tocar Laranjeiras nos trilhos dd-de3envolvi- 
mento, igualmente faz Cândida Leite em Riachuelo. 

Parece impossível? Nem tanto! 

Damos-lhe, mais uma Vez, este conselho. Vá até Riachuelo e observe a forma responsável, projetada e visionária com 
que Cândida Leite trata a c- 

 bisa pública naquele município, e verás que administiar é completamente diferente de tudo isso 
que o senhor faz em Laranjeiras, e é bom se apressar, antes que seja tarde demais. 

Então, vai lá! 

:Trump diz que convidará Kim para visitar a Casa Branca 
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; "Ele é um negociador digno'; 
'disse o presidente americano 
sobre o ditador da Coreia do 

Norte 

Singapura 'para uni históri-
co encontro e participaram 
de uma reunião privada por 
aproximadamente 48 minu- 
tos. - 

O presidente dos Estados Perguntado pelos jorna- 
Unidos, Donald Trump, disse listas se convidaria Kim para 
na terça-feira (12) que plane- visitar a Casa Branca, Trump 
ia convidar o ditador da Co- respondeu: "Absolutamente, 
r' eia do 

,(

5
, 

 orte, Kim Jong-un, eu farei isso". 
para • a Casa Branca. O Após assinarem unia de- 
republicano àfumou também daração conjunta, os lide-
que ambos se reunirão "mui- res se reuniram novamente 
tas vezes"durante o processo diante das bandeiras dos 
'ide negociação sobre a desnu- Estados Unidos e da Coreia 

earização norte-coreana. do Norte, onde começaram o 
Os lideres se reuniram em dia histórico, e apertaram as 

• 
••• 

, 


