
AVISO 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2018 

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social 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: Contratação de empresa visando a aquisição e o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender às 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o 
exercício 2018. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/02/2018 
(dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito), às 8h (oito horas). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Orçamentária: 1827 
Projeto Atividade: 2077/2079 
Natureza da Despesa: 33903000 
Fonte de Recurso: 1001/1311 
BASE LEGAL: Lei no 10.520/02, Decreto Municipal n° 02/2009, e 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93, e ainda, LC 123/06, todos os 
dispositivos em suas atuais redações. 
PARECER JURÍDICO: 04/2018. 
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, sin., 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, 31 de janeiro de 2018. 
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ 

Pregoeiro 

 

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018 
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Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca  

Praça Juviniano Freire de Oliveira CEP: 49.580-000 
TELEFONE: (79)3288-1502 
EMAIL: 
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"NÃO EXISTE flor fedorenta, toda flor é cheirosa", dizia 'Seu FIO' 
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ri DEUS SALVE O REI: BRUNA MAROUEZINE TEM TODAS AS CONDICÕES DE VIRAR O JOGO  
obre as aitirai ao trabalho de Bruna Monluezine ou "Deus Salve o Rei" quem vim o 

dia a dia da ucada garante que iro passa longe do pocem de preparação. A exemplo 
da, demaá atores, ela lese tempo de sobro paro se dedicar e coi.uir o penonagem. A 
Werprelooáo em Pura  é uma opplo da própria atYip e da direfflo da novel, nada mais 
que Asa com todas as condições de um melhor rendtado nos pniximos azoindos. Orara 
banem, Iodar que a .12,e,pida" Ma compromete Não tem ima 
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Seu horóscopo hoje 
É um belo dia para se exercitar em boa companhia. Os 

passeios amistosos, os jogos° improvisados, as compras 
entre amigos, uma partida de boliche... A escolha e vasta, 

mas seja o que for que você decidir, você vai passar um bom 
momento... Ou talvez mais! Você encontra a oportunidade 
mensal para se casar, se associar, assinar um contrato ou de 
entrar em acordo com seus parceiros. Dia muito construtivo. 

MIES (21/03A 20/041 TOURO 121/04 A 204751 GÊMEOS 121/05 A 20/06) 
1 Você controla muito E Sua criatividade está II Sua natureza agradável 
melhor suas C.005 recebendo um impulso lava disponibilidade 
agora e isso var permitir dos seus contatos, por vão fazer com que os 
que você seja mais NU, 1150 hesite em criar outros queiram imitar 
perspicaz sobre as novas conexões. Você você. Aproveite-se disso. 
pessoas que o rodeiam, está em excelente forma Se você não deixar 
Conversar com as pes.as  e estará completamente que fatores externos o 
certas vai ajudar você pronto para encarar desestabilizem, você vai 
a ver as coisas de uma o que precisa ser manter seus nlveis de 
perspectiva diferente, enfrentado. energia. 

111 III III 
CANCER 171/06 A 21/07) LEÃO (22/07A 22/08) VIRGEM (23/08 A 2409/ 
E Você esta laxando 1 Você terá que ficar ll Você poderia fazer 
a coisa certa ao se longe de sua rotina algo que vem adiando há 
concentrar no passado dihna. Faça isso muito tempo e você pode 
para fazer um balanço, antes que você se ser bem sucedido. Sua 
mas não persista nos sinta completamente capaddade de descansar 
sentimentos fúteis saturado. Uma sensação data muito a desejar e 
de culpa. Seria bom de bem-estar interior lhe sua 'tensão não deixa você 
revisar objetivamente a permitira colocar as suas relaxar. Seu bom senso 
sua dieta para corrigir ideias em perspectiva e se reforça e lhe ajuda a 
alguns desequillbnos que uma atmosfera calma encontrar soluaSes para 
Causam problemas, lhe dara forca. problemas práticos. 

III 11111 III 
LIBRA 123/03 A 27(1o1 ESGORPa0(23/1042ID11 MGR/M(27,11421,1A 
e você terá oportunidade I Um problema volta 1 Cm geral, é um 
para tirar algumas a superfície. Tente bom momento para 
conclusões a partir resorvalo a partir de „a,„„„oas ao,,,,„ 
de eventos passados. ângulos dl forem°,  . livremente hoje. Você 
Soros nlveis de energia mesmo tempo. Você ,,,,,,  

`'''''ão n''''' elevado' Pr" 
descansar um 

cnenas restrições. Seu principalmente no aspecto pouco, mas a sua . 
c muscular, o que Ore Paixão pela vida leva elebro superaquecido  

permitirá trababar seu você ao exagero. está exigindo que G:00 
nervosismo uma maneira pelo manas durma a se afaste e descanse um 
construtiva. suficiente. 

III III III 

CAPSCCOMO22P2 A2091) AQUÁRIO 121/01 A 19/021 PEIXES 110/02 A 10/031 
II Marte está É Sua bondade lhe IAs escolhas que 
trabalhando com você e trará sorte, você vai 1Ger hoje salto mais 
lhe Promete momentos se sentir Mil e as importantes do que 
inesquecíveis com as pessoas vão devolver nunca. Olhe para o 
pessoas próximas. A favor. Você vai futuro e sua construção. 
felicidade está ao seu 
alcance. Você estarà acabar estabelecendo Você terá tudo a ganhar 

esgotado até o final 419qmás 4.nyer4as desernolvendoa sua 
do  aia e  seria urna  boa muito positivas que irão resistênda. Felizmente a 
ideia descansar e tomar restaurar a sua moral sua moral é muito boa e 
um pouco deis fresco, perdida. compensa suas fraquezas. 

Seu Fló" será o grande 
homenageado do Carnaval 
2018 em São Cristóvão 
Florisvaldo Costa Pereira foi um apaixonado pela festa de 
Momo, sempre curtindo do primeiro ao último dia de folia 

ESTREIA 

As Aventuras de Paddington 2. 
Reino lindo, França, 2018. Direção de 
Paul King. Com  B10110 Gag !lasso, Már-
cio Garoa, Hugh Bonneville. Após ser 
adotado pela familia Brown. Paddin-
gton ganhou muita popularidade na 
comunidade deWindsor Gardens. Ani-
mação. livre, 103 mm. Jardins, versão 
plana, dublado, sessão às 12h, 13h30, 
14h30, 165, 17h05, 10h30, 201r e 
21h, Riomar, versão plana, dublado, 
sessão às 12h, 13h, 15h30 e 18h. 

A Forma da Agua. EUA, 2018. Ora-
ção de Guillerrno dei Toro. Com  Sally 
Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins. Em reino aos grandes conflitos 
políticos e transformações sociais dos 
Estados Unidos da Gucrta Fria, a muda 
Cisa zeladora em oro laboratório expe-
rimental secreto do governo. se  afeiçoa 
astro criatura fantástica mantida presa 
e maltratada no bocal. Drama. 16 anos, 
123 min. Somar, versão piara, 
do, s.são às 141130, 17h20 e 20n10. 

Todo o Dinheiro do Mundo. EUA. 
2018. Direção de Michelle Williams, 
Christopher Pium., Mark Wahlberg. 
John Paul Getty 111 és neto favorita do 
magnata do petróleo J. Paul Getty um 
dos primeiros bilionários da história da 
humanidade. Suspensa. lhanos. 133 
mm. Jardins, versão plana, dublado, 
sessão ás 16h30 e 22h10. (homai, 
versão plana, legendado, sessão às 
19h20 e 201(30. 

CONTINUAÇÕES 

Encolhi a Professora. Alemanha, 
Austria, 2018. Direção de Sven Unterwal-
dt. Com  Primo Kling, Odiar Key, lira 
Hõesker. O pavern Pela Vorndran estuda 
ar uma escola cuja diretora, Frau Dr. 
Schmitt-Gossenwein, é uma verdadeira 
peste. Comédia. Livre, 101 min. Jardins 
vernão plana, dublado, SeSSãO às 13h15. 

Evtraordinário. EUA, 2017. Direção 
de Slephen Chbosky. Com  Adia Roberts, 
Jacob Tremblay, Owen Wihon. Auggle 
Puliman dum garoto que nasceu com 
uma deformação facial, o que fez com 
que passa. por 27 cirurgias (atónicas. 
Drama. 10 anos, 113 min. Jardins, ver-
são plana, dublado, sessão às 14h45, 
17h45 e 20h45. Riornar, vGsào plana. 
legendado, sessão às 22h20. 

Fala sério, Mirei Brasil 2017. Dire-
ção de Pedro Vasconcelos. Corp ladssa 
Manoela, Ingild Guimarães. Marcelo 
laharn. Angela Cristina, mãe da ado-
lescente Maria de Lourdes, esta tendo 
a experiência de guiar sua filha durante 
uma das fases maiscomplicadasda vida 
Comédia. 10 anos, 79 min. Jardins, ver-
são plana, sessão às 14h e 16h15. 

hrinanfl: Bem-Vindo à Selva. 
EUA, 2017. Direção de Jake Kasdan, 
Com Dwayne Johnson, Jack Black, 
Kevin Hut. Quatro adolescentes estão 
Jogando um videogame cuja ação se 
passa numa floresta. Fantasia, Ação. 
Jardins, versão plana, dublado, sessão 
às 12h45. 15h30. 13(120 e 21h1S. 

Mace Runner: A Cura Mortal. 
EUA, 2018. Direção de Wes Bali. 
Com  Dy. 2/Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster. No terceiro 
filme da saga, Numas embarca ern 
urna missão para encontrar a cura para 
uma doença mortal e descobre que os 
planos da C.R.U.E.1 podem trazer cor, 
sequéncias catastróficas para a huma-
nidade. Aventura. 12 anos, 141 min. 
Jardins, versão plana, dublado, sessão 
às 15h45, 19h15 e 22h20. Versão 3D, 
dublado, sessão às 14h40, 18h10 e 
211130. Riornar, versão 33, dublado, 
sessão às 12h40 e 19h. Versão 30, 
legendado, sessão às 15h45 e 22h05. 

Os Panças. Brasil, 2017. Direção de 
Halder Gomes, Com Tom Cavalcante, 
Whindersson Nunes, Tirullipa. Chanta-
geados e enganados por um ambicio-
so trambiqueiro, Toinho, Ray Voo, Pi-
lôra e Romeu prez...Mania( uma 
lesta inesguecivel de casamento sem 
nenhum dinheiro no bolso. Comedia. 
140005, 100 min. Jardins, versão pia. 
na, original, sessão às 18545 e 21h45. 

O Touro Ferdinando. EUA 2013. 
Direção de Carlos Saldanha, Com John 
Cena, Cate McKinnon, David Tennant. 
Ferdinando dum touro com urn tempe-
ramento calmo e tranguilo, que prefere 
sentar-se embauco de uma árvore e re-
laxar ao invés de correr .r ai bufando 
e batendo cabeça comas outros. Ani. 
mação. Livre, 108 min. Jardins, versão 
plana, dublado, sessão às 12h30, 15h, 
17h30 e 20h15. Riorm, versão plana, 
dublado, sessão às 14h e 16h40. 

Feixonauta. Basti, 2018. Direção de 
Kko Mistrorigo, Célia Catunda, Com 
Fábio Luanda, Fernanda Bailara, Celso 
Alves, Peixonauta, Maiina e Zico saem 
do Parque em busca do Dr. Jardim 
e dos primos Pedro e Juca, mas ao 
chegarem à cidade grande encontram 
tudo vazio. Animação. A parti de 3 
anos, 77 mm, Jardins, versão plana, 
original, sessão às 12h15. 

Sobrenatural: A Última Chance. 
EUA, 7018. Direção de Adam Rebitai. 
Com  Lin Shaye, Leigh Whannell, An-
gus Santos.. Neste quarto filme da 
franquia Sobrenatural, a doutora Elisa 
Rainier é chamada para resolver ocaso 
de uma assombração no Novo México, 
localizada justamente na casa em que 
da passou a infência. Terror. 14 anos, 
100 min. Jardins, versão plana, legen-
dado, sessão às 141110 e 191145. 

The Poss. EUA, 2018. Direção de Ste-
ven Spielberg, Com Meryl Streep, Tom 
Hanks, Sarah Paulson, Kat Graham do 
doirado lhe Washington Post, um jor-
nal local que está prestes a lançar suas 
ações na Bolsa de Valores de forma a 
se capitalizar e, consequentemente, 
ganhar fôlego financeiro. SuSpense. 
12 anos, 116 min. Riomar, versão 
plana, legendado, sessão às 13h20, 
16h05, 18h45 e 21h30. 

GINE VITÓRIA 

Sem exibicen 

Hoje, 
6,o cidade histó- 

rica de São Cristóvão 

abre os festejos de 
Momo 2018, às 911, na 

Casa do Folclore Zeca 

de Norberto, com a exposição 
'FIE: O Eterno Pierrô', o gran-
de homenageado do "Carna-
val dos Carimmis" deste ano. 

Florisvaldo Costa Pereira ou 
F16, corno era conhecido por 
todos, foi um apaixonado pelo 
carnaval. Ao sair de casa, no 
primeiro dia de folia, prometia 
só voltar na quarta-feira de 
cinzas, e assim o fazia. 

Nascido na cidade de La-

ranjeiras (em 28 de julho de 
1940) se instalou em São Cris-
tóvão ainda criança com sete 
anos de idade, na companhia 
do pai Antônio, da mãe Alzira 

e dos irmãos Gemido, Eurides, 
Selinira e Maria das Dores. 
Trabalhando desde cedo para 

ajudar no orçamento de casa, 
HE aprendeu com o ami-

go Hermes Pereira a arte de 
marceneiro, tornando-sc um 
grande talhador. Na década de 

70 foi eleito vereador, repre-
sentando assim politicamente 

povo da cidade que escolheu 
como sua. 

Também conhecido por 

suas frases de efeito, Flôr 

adorava se perfumar e repetia 
sempre que alguém o questio-

nava pelo excesso de perfume: 
"Não existe flor fedorenta, 

toda flor é cheirosa". Foi com 
essa irreverência, carisma e 

elegância de um mestre-sala, 
que ele conquistou àquela 
que seria a sua companheira 
durante 50 carnavais, Ivanete 
Paiva Pereira, conhecida por 
Nininha. Com  ela, FIO teve 
dois filhos: Flanklin Paiva 
Pereira e Ingrid Paiva Pereira. 

"Desde jovem, ele sempre 
gostou de curtir o carnaval. 
Se hoje estivesse vivo, certa-
mente, além de muito feliz 
pela homenagem, já teria 
ido à Aracaju para comprar 

tecido e os adereços para a 

sua fantasia. Ano passado, no 
seu último carnaval, ele acom-

panhou os blocos sentado na 
frente de casa, e quando o 
último passou, ele me disse 

que naquele momento pode-
ria morrer feliz", confidenciou 
Nome Paiva Pereira. 

Para a filha de FIE, acorre 
panhar o pai durante o car-

naval foi um hábito cultivado  

desde a infância. "Desde 

pequena acompanhava meu 
pai pelas ruas da cidade 

brincando carnaval. Para 
ele, a festa era feita de fan-

tasia e marchinhas. Estou 
muito feliz e orgulhosa pela 

homenagem que o prefeito 
Marcos Santana está pres-
tando ao nosso pai", falou 
Ingrid Paiva Pereira, 

Flanklin Paiva Pereira 
resolveu fazer uma homena-
gem marcando a pele com 
urna tatuagem da imagem 
do pai. "Fiz quando eles 
completaram 36 anos de 
casados. Tinha visto essa 
imagem que o professor 
Gladston Barroso fez e ime-
diatamente tive a ideia de 
tatuar, ele merece", afirmou. 

Segundo o amigo de in-
fância Erivaldo Mangueira 
Santos, FIE era um carna-

valesco que amava a festa 
e se entregava empenhado 
em tudo o que fazia. "Fomos 
muito amigos, trabalhamos 

juntos na indústria têxtil, além 
de sermos conterrâneos. FIE 

era um cara que dominava 
carnaval, será o eterno carna-

valesco", pontuou. 

Carnaval dos carnavais 

Opresidente da Fundação 

de Cultura e Arrimo João 
Bebe Água, Gaspeu Fontes, 

destacou a importância do ho-
menageado. 'Ano passado eu 

e o prefeito Marcos Santana 
fomos visitar FIE e ele já esta-
va bem debilitado. O prefeito, 

naquele momento, contou que 
ele seria o homenageado da 
festa em 20I1. Infelizmente, 
a homenagem está sendo 
póstuma, pois o nosso desejo 
era que ele pudesse estar vivo, 

acompanhando tudo o que 
vem sendo feito mu seu reco-
nhecimento", pontuou. 

"O que me chamou atenção 

no FIE, além de reconhecera sua 
importância cultural parou cida-
de, laia amuá° que suas fanta-
sias faziam COM acontecimentos 
de relevância nacional. Para 
ele, carnaval era coisa séria, FIE 

tinha a preocupação de levantar 
a reflexão e fazer um debate, 
através das fantasias que con-

feccionara. Essa homenagem é 
mais que merecida para um per-

sonagem tão importante para 
carnaval de São Cristóvão", 

cleStacuu o diretor de turismo da 

Fundact, "Mago Fragata. 
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