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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO De AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE ucrrações E CONTRATOS 
AVISO DE umniçÃo -TOMADA DE Patos No 03/ 00111 

ComIsaeo Permanente de LIchaçao do Munidelo de Areia Branca/SF torna 
pOblico, para conhecimento de todos, a reelkagf o de Ilotaçao, na modalidade 
aeMa espePficada, • mediante MformaçOea a seguir: 
OBJETO! Contrataçào de empresa especializada em Obras e Serviços de 
Engenhar, para roalipar pavimentaçao a naraleten,pedo um diversas rias do 
povoado Pedrinhas deste Mun.plo, de acordo com o Protelo Básico e 
askectficaaltes apresentadas, eunverildo em anexo t deste Instrumento. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: E3/02/2018 (Ante e Wh de 
reverem de dois mil e demito), atOl, (Gto nanas). 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PRAZO: 10 (dez) mese. 
REGIME DE EXECUÇÃO: exeruçao Indinta, selo Regime Empreitada Preço 
Global, 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: inume Orçamentaria: IS11 • 
Proleto/Advidode: 1020 • Noture/a/Despesa, 44E0,1.00 ...Me de Recursos: 
1001. 
BASE LEGAL: Lei o° 0.666193, em sua coem redação. 
PARECER ~froco: 15/1010. 
VALOR MÁXIMO: RA 1.340.SS0,70 (um rrifinIo, trezentos e parenta mli, 
quinhentos e <Imanta reale e soterra. dois centavos). 
O Edital, e informaçaes complementara, encontra-se à disposiçao dos 
intereSsados, na sala da ConUssào Permanente de Ltcttauào, situada a Maça 
sovinlario freire de Oliveira, sino, AreA Brarma/SE, de Segunda,teira à 00513. 
tesa, am Ma de exp.ediente, no horário das atrAi In, pelo telefone Gone/Fo. 
VS) 3200•13.03. 

Areia Brerica/SE, 0700 fevereiro 01 2010. 
Francisco de Assis Silva. Crua 

Presidente da CPL 
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INCLUSÃO SOCIAL 
Eu monos. FAÇO PAUTEI wANrse... crearANo 

Fique por Dentro 
Disernir sobre Segurança do Trabalho e Meio Ambiente é 

objetivo principal do projeto 'Fique por Dentro', uma 
parceria da Ferreira Costa com as empresas PWB Engenharia 
e Prewntmax. As palestras acontecerão uma vez por mês es 
acesso será totalmente gratuito, com vagas limitadas. Poderão 
participar dos cursos, estudantes, profissionais, empresas e 
comércios de todos os portes, empresários e interessados no 
assunto. As vagas serão limitadas e para participar basta se 
inscrever no site www.pwbengertharia.com.ba  O Projeto Fique 
por Dentro visa alcançar toda a comunidade técnico-cientifica 
estudantil e profissional das áreas de Segurança do Trabalho e 
Meio Ambiente, bein como refinar e atualizar o conhecimento 
das entidades empreendedoras, comercial e industrial de todos 
os portes que compõem o cenáno económico sergipano. Além 
dos temas centrais, as palestras serás direcionadas a segmentos 
conto: construção civil, indústria de petróleo, condomínios 
residenciais, postos de combustíveis, aprofundamento cientifico 
estudantil e profissional, segurança na escola e doméstica, 
psicologia do trabalho entre outros temas. A cada encontro, 
todos os participantes receberão via e-mail o certificado digital. 
Quem participar de todos os encontros receberá o 'Certificado de 
Honra ' do Projete Fique por Dentro 2018, coma total de horas 
referente às palestras ministradas durante o ano. 

AULA° DE KIIEBOARD 1 ' Nau dias Ide março e 7 de abril, no Kite 
Paiol Aja e Cia., aconteceram Aulão de Kiteboard Ball Funcional com 

Reptaram. Sam. Melo. O Mão molhem tem cunho social e 
vai arrecadar alimentos em prol de crianças e aduleseentw com avier 
assistidos pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em 
Sergipe (Avosos). Segundo informações do profissional, o 16ml:sairá 
Ball dom ftntional que Paz utio ala bola e da prancha de Kira, 
composto por movimentos esporai.. esporte. '0 objetivo é gerar 
novas possibilidades de movimento durante o velejo. No Riteboard 
Pedi são trabalhadas as capacidades fisicas do indivíduo, como 
equilíbrio, coordenação tontura, força e flexibilidade", destaca Sarna& 
Melo. O Asilo será ministrado em dois horários: 7h30 e 16h. 

AULÃO DE KREBOARD 2 'A inscrição antecipada custa R$ 
35,00 e Zig de alimentos não perecíveis (revertidos para a Avosos) 
O participante deverá levar sua prancha de Kirwurf e terá abala 
funcional á disposição durante o evento. O Aulão de Kireboard 
Bali Funcional é uma realização de Samiball, Kite Point Aju & Cia., 
Mexam Verde 'Produtos Naturais. Informações: (79) 99807- 
3028 (Anderson, Kite Point). Sanuár Melo é fisioterapeuta, pós-
graduado em Osteupatia, terapeuta da movimento (cinesieterapia 
através da técnica Samiball), terapeuta manual (manipulações, 
mobilização da coluna, liberação rniofscial e stretching das cadeias 
musculares c trilhos faciais), relaxamento, mobilização e stretching 
passivo na terapia miuá., treinarártto funcional na bela, terapia 
respiratória através de apnéia, surfer desde 1995, kitesurfer desde 
2014, logue desde 2003. 

NOVA GESTÃO .Membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal se reuniram em cerimônia formal com os 
demais voluntários e colaboradores da Associação dos Amigos 
da Oncologia (AMO), rama objetivo de oficializa a assinatura 
no Livro de Posse para a Nova Gestão, em um mandato eletivo 
a ser exerrido no triênio de 2018 a 2021. Tanto os diretores 
quanto os conselheiros são voluntários e foram eleitos por 
aclamação e por aprovação unânime duranre Assembleia Geral 
Ordinária de eleição, realizada em 23 de novembro de 2017, 
na sede própria da Associação, com a participação efetiva de 79 
dos cerca de 130 voluntá dos. A cerimônia de posse foi presidida 
pela assistente social Sheila Virgínia Lopes Ribeiro e secretariada 
pela voluntária Jose. Femandes Azevedo. Já empossado p.a 
quarta recondução consecutiva do cargo de diretora-presidente, 
a assistente social Maria da Conceição Balbino reafirmou o 
compromisso com o engrandecimento da instituição e agradeceu 
a confiança nela depositada. 'Mais uma vez, Deus me dá s 
responsabilidade pelos destinos da instituição. Assim como é 
para cada voluntário, a Associação dos Amigos da Oncologia é 
parte da minha vida. Tenros muitoS desafios para enfrentar a 
sustentabilidade da organização e a construção da nova casa de 
apoio são os maiores deles. Manos trabalhar incansavelmente 
para beneficiar cada vez mais pessoas com câncer", prometeu. 

CARRO NOVO. O Grupo de Apoio a Crianças com Câncer 
(Crer/SE) acaba de receber um carro, Spin, que comprou 
com recursos adquiridos por meio de uma ação judicial da 
Procuradoria do 11-abalho. "Estamos muito felizes e queremos 
compartilhar essa alegria e agradecimento ao pai celestial pela 
aquisição do nosso primeiro veículo zero. Há 18 anos contamos 
rosto apoio de voluntários e amigos. Pegamos muitos taxis, 
recebemos o veiculo de cx... pela Tribunal de Contas e 
nossa Certinha doado pelo lphan. E hoje nosso carrinho chegou 
por meio de captação de recursos com aporte proveniente de 
ação judicial pela Procuradoria do Trabalho, demonstrado a 
credibilidade, organização, transparência e responsabilidade do 
Gacc na execução de suas atividades", celebra a gerente geral da 
instituição, Ulla Ribeiro. Informações: www.gacc-se.orght 

JENNER AUGUSTO 'A Galeria Jenner Augusto está com novo site 
no ar larp,//galeriajenneasociedadesemeanorg.br. Mais moderno, 
com fotos e textos das exposições que acontecer,ata ao longo dos 
anos no espaço. Na Galeria permanece em cartaz a exposição 
'fRe)Invenção da Paisagem Doméstica ', de Fábio Sampaio, mm 
cumdoria de Mario Brios. Os visitantes podem conferir pinturas 
e instalações de parede resultaran.'s de um trabalho de 20 anos, 
iniciado em São Paulo. A visitação pode ser feita de segunda à sexta, 
riu período de Oh às 18h, com entrada graruira. A GaleriaJenner 
Augusto está localizada na Sociedade Semear Mia Leonardo leite • 
antiga Vila Cristina, n°148, no bairro 55o José, era Aracaju). 

MPB PETROBRAS 'No dia 1" de março, quinta-feira, o projeto 
MBP Petrobras volta a Aracaju e confirma a magnitude desta 
temporada ao levanto palco do Teatro rabias Barreto o cantor e 
compositor pernambucano, dono de belíssimas e emblemáticos 
canções, Geraldo Azevedo. O artista irá apresentar o show 
intbnista Voz & Violão, a partir das 21h. O show de abertura é da 
sergipana Joésia Ramos. Os ingressos custara R$ floras 30 c já 
estão à venda na bilheteria do teatro coo site wwwguitheweb. 
unha Infonnações: (79) 3179.1990. 

FÓRUM ESPIRITUALISTA - Aracaju foi selecionada para acolher 
os participantes da 9' edição do Fórum de Espiritualidade. O 
evento acontece entre os dias 22 e 25 de fevereiro, no Radisson 
Ralei. Desde 2010,0 evento percebe a espiritualidade nos 
diversos espaços da sociedade atual. Espiritualidade na famflia, 
na sociedade, conta próximo eu ser espiritualista, e ainda 
a saúde e prosperidade também foram temas das edições 
anteriores. O evento 'Espiritualidade e vida profissional' chega 
com questões do cotidiano profissional moderno. As inscrições 
podem ser feitas por meio do telefone (71) 99100-0362 e do 
amai! sergio@sergivaraujoeventos.com.br. 

. Inclusão Social Portal, www.inclusammialcorn 
as' Eu também laço panei Ialefigneoindusaosodalcom 
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 corrupção é um dos piores flage-

las da sociedade contemporânea. 
Brasil tomou-se urn mal terri-

vel. O uso indevido dos recursos públi-
cos e a ineficácia da justiça são facetas 
da triste realidade. A preservação da 
corrupção está muito relacionada com 
a poderosa indústria de alienação. No 
Brasil, um dos seus principais mecanis-
mos de continuidade é o Carnaval. É o 
ritmo da Corrupsambal A ideia popular 
é esquecer a vida e cair na "gandaia e 
na folia". Enquanto todos os desmandas 
são praticados, o povo "se diverte". Ape-
sar de sua face tupiniquim, o problema 
da corrupção não atinge apenas os paí-
ses emergentes e subdesenvolvidos. Na 
verdade, poucos países do mundo são 
exemplos de honestidade e oansparên-
eia. Na última pesquisa (2016), a lista 
dos doze primeiros lugares trazia: Nova 
Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Suécia, 
Suíça, Noruega, Cingapura, Holanda, 
Canadá, Alemanha, Luxemburgo, e 
Reino Unido. Onze países são europeus 
(cultura cristã), quatro são escandina-
vos, nove são de tradição protestante! 
Lamentavelmente o Brasil amargava a 
posição 79, para a tristeza nacional! 

A corrupção é praga mundial! Está 
em toda parte. Todavia, nossa historia, 
principalmente nas últimas décadas, 
tem sido difícil. O Brasil e a vasta 
maioria da América Latina, ou a "Amé-
rica Católica" de Caetano Veloso, têm 
sofrido com uma corrupção grotesca. 
A percepção geral é a do salmista, "Os 
ímpios andam altivos por toda parte, 
quando a corrupção é exaltada entre os 
ho—mens." (Salmo 12.8). 

A situação tornou-se sobremodo 
alarmante no cenário brasileiro nos 
últimos anos. O panorama ético da 
política nacional recente é vergonhoso. 

[1]Ao longo do tempo milhares 
de mulheres têm sido acusadas de 
bruxaria, inclusive grande parte delas 
sendo condenada à morte e executa. 
da de maneira extremamente cruel. 
Este fato tem despertado profundo 
interesse cientifico devido ao enigma 
da acusação de bruxaria ser essencial• 
mente dirigida a mulheres. A questão 
é, por que mulheres são acusadas de 
serem bruxas? 

Como ainda existe esse tipo de acu-
sação em algumas regiões do mundo, 
possível investigar nesses lugares como 
se origina a acusação de bruxaria e com 
textualizar o ambiente comunitário em 
que vivem as acusadas. Foi isso que fi-
zeram pesquisadores da Inglaterra e da 
China. Eles estudaram a questão numa 
comunidade agrícola da China, onde 
ainda persiste a crença na feitiçaria (2). 

A pesquisa 11ãO encontrou qualquer 
evidência de que o 'rótulo" de "bru-
xa" aplicado a qualquer moradora da 
comunidade estudada tivesse relação 
com qualidades ou atitudes da pessoa 
"rotulada". A conclusão dos autores 
é que o estigma surge inicialmente 
como um mecanismo para prejudicar 
a mulher que é concorrente em algum 
assunto de grande interesse de quem 
acusa. Uma vez estabelecido o "rótulo" 
de "bruxa" D111 uma mulher, a "carac-
terização" pode ser transmitida para 
uma filha e, assim, persistir a crença 
que a família possui "bruxas" em sua  

Em muitas áreas do país a violência e o 
caos da segurança pública prevalecem. 
Parece que o Brasil e o mundo tendem 
a tomar-se refém do trafico de armas e 
de drogas. Diante desse caos, o nosso 
sentimento é semelhante ao descrito 
em outro salmo: "Quando os funda-
mentos estão sendo destruidos, que 
pode fazer o justo?" (Salmo 11.3) 

A decadência de uma sociedade 
passa pelo desrespeito de valores fun-
damentais. Quando os representantes 
da democracia, da fé e da sociedade 
não cumprem mais os seus papéis, o 
que restará? A vitória da corrupção só 
é possivel quando política, mídia e reli-
gião tornam-se cúmplices do mal. 

Talvez seja por isso que vemos que 
a corrupção aparece ao lado de outros 
índices terríveis da realidade brasileira: 
liberdade de imprensa e democracia. 
Para variar, os países escandinavos, de 
tradição protestante luterana, lideram os 
dois índices. Já o Brasil tem posição 103 
no item liberdade de imprensa. Estamos 
atrás de Burkina Fuso e do Benin! No 
ranldng de liberdade democrática, nosso 
lugar é 51. Parece ironial É a falta de 
justiça em todos os seus desdobramentos. 

Em meio atol cenário, muito dinhei-
ro público vai continuar financiando 
a alienação perversa do Carnaval. Ja 
não é mais uma festa folclórica e cul-
tural em sua maioria. Caos, baderna, 
promiscuidade, bebedeira, monas nas 
estradas. A triste fuga da realidade é de 
chorar. Que esperar de uma nação que 
passa uma semana bebendo e fazendo 
orgia? O mais terrível é que "o Show 
da Corrupsainba" é aplaudido por po-
líticos, por grande parte da mídia sem 
conteúdo e ate por religiosos! 

Como lidar com tal desvario? Como 
posicionar-se politicamente com bons 

composição. Também, pelo menos na 
região da pesquisa, pode se aplicar 
muito bem a explicação de que existe 
uma dimensão patriarcal para as acusa-
ções de feitiçaria serem essencialmente 
dirigidas as mulheres. O fundamento 
dessa explicação é que as origens das 
denuncias de feitiçaria são comuns 
quando as instituições patriarcais estão 
tentando estabelecer o domínio sobre 
as inatriarcais. Na caso da comunidade 
chinesa estudada, o budismo, a religião 
mais comum na área, é dominado pelos 
homens, enquanto a estrutura social 
tradicional na região é "matrilinear" (a 
ascendência materna é que é levada em 
conta para a transmissão do nome, dos 
benefícios da condição de pertencer a 
um clã ou a uma classe). 

O trabalho foi baseado em 800 
famílias de cinco aldeias no sudoeste 
da China. Ele consistiu em coleta de 
dados, para identificar as redes sociais 
estabelecidas, e uso de um tipo de 
jogo económico, que contribuiu para 
identificar o grau de cooperação entre 
as pessoas; além disso, foi pedido a in-
formantes das aldeias para identificar 
quais famílias as pessoas consideravam 
que possuíam alguma "bruxa" em sua 
composição e qual era a "bruxa". As 
famílias "etiquetadas" conto possuindo 
"bruxa" coinpreenderam 13,7% de to-
dos os agregados familiares da região. 
Finalmente, com o apoio do jogo eco-
nômico, foram examinados os compor.  

senso? Em primeiro lugar, as falsas 
esperanças do "messianismo política" e 
da "esquerda marxista antiga" são mo-
delos absurdos e ultrapassados falidos 
na raiz. Nunca deram certo! Devem 
ser esquecidas. Infelizmente, em vez 
de olharmos modelos bem-sucedidos 
de democracia e de sociedade, de 
inspiração protestante, buscamos refe-
rências que nada podein prometer Em 
segundo lugar, não podemos nos iludir 
com nenhum sistema político. Vale aqui 
mencionar o escritor cristão francês 
Jacques filial. Sua proposta curiosa és 
"anarquia cristã". A ideia de Ellul não 
é anárquica no sentido comum; ele 
sugere que não se pode confiar jamais 
em sistema político nenhuns; ao contrá-
rio. Um cristão deve sempre protestar 
contra o mal, sendo "sal da terra", pois 
ninguém pode se vender para nenhum 
sistemal Em terceiro lugar, é preciso 
enfatizar que a questão ética começa 
de fato no âmbito da individualida-
de: "Quem é fiel no pouco, é fiel no 
muito" (Lc 19.17). Chega de vitimiza-
ção. Todos nós tornos responsáveis. A 
sociedade se tornará menos corrupta 
quando seus membros forem honestos. 
Uiss político desonesto é apertas uni 
cidadão que "chegou lá". Finalmente, 
a esperança permanente é que a justiça 
divina triunfará. Todos os corruptos 
serão pegos! Será o fins do Carnaval! E 
da "Commsambal 

Voltando aos Salmos, devemos ter 
esperança, pois 

"Um pouco de tempo. e os ímpios 
não mais existirão; por mais que você 
os procure, não serão encontrados." 
(Salmo 37.)0). 

E: "Pois o Senhor aprova o caminho 
dos justos, mas o caminho dos ímpios 
leva à destruição!"(Salmos 1.6). 

tamentos sociais daquelas que foram 
rotuladas com uma etiqueta de "bruxa" 
e comparados com aquelas que não 
eram. O mesmo tipo de comparação 
também sendo feito entre os agregados 
familiares que possuíam alguma "bru-
xa" e aqueles que não possuíam. 

O encontrado, no final, é que o 
comportamento social de todos os mo-
radores da região estudada é muito se-
melhante, independente de ter o rótulo 
de "bruxa" ou não; apenas aqueles em 
domicílios "rotulados" que possuíam 
"bruxa" eram menos propensos a dar 
ou receber presentes ou ajuda para ou 
de famílias que não possuíam o "rótu-
lo"; nem tinham parcerias amorosas ou 
filhos com aqueles em famílias não "ro-
tuladas". No entanto, aqueles em domi-
cílios "rotulados", preferencialmente, 
ajudavam e se relacionavam em termos 
amoroso um com O OUGO. 

No fundo, a "rotulagent" de "bruxa" é 
semelhante au moderna bullyiusg, só que 
ainda mais devastador, pois, além da pre-
judicada direta, a "bruxa", descendentes 
dela podem herdar o cruel "rótulo". 

Crédito da iinagem, aalmeidah 
(Pixabay) / Creative Commons CCO, 
hrtps://pixabay.com/en/halloween•wi• 
tch-spell-bats-2033906/. 

R Mace et al. Population structured 
by witchcraft beliefs. Nature Human 
Behaviour 10.1038/041562-017-
0271-6 (2018). 
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LUIZ SAYÃO 
PASTOR E TEÓLOGO 

Carnaval no ritmo da Corrupsamba! 

CLAUDIO MAMO 
DOUTOR EM FIsicA E PRoFESSoR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Entendendo a origem das bruxas 



81111/110-1 eira, 08 de Fevereiro de 2018 AreCeriU - Sergipe Diário Oficial N.  27881 12 
ock&ia 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
De ordem do Sr Presidente da 0.13/SE, Henri Cley Bentos 
Andrade, faço pUblIco que • advogada Thal• Domes Sentlapo 
requereu InmrIçõe Suplementar Juntando os dcournedos 
~dos ern Le. 

Aracaju (SM, 31 de Jane. de 2018. 
AURÉLIO BELÉM DO ESPIRITO SANTO 

Seoreterio-Gentl - OAB/SE 

CANI 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

De ordem do SI. PreNdente da OAB/SE, Henri Clay Sento. 
Andrade, faço publico que os bacharéis TAYNA NASCIMENTO 
NOGUEIRA, ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA, MARIA 
CAROLINA DE LIMA COSTA, LUCAS SANTOS DA SILVA E 
BRUNO SILVA DE JESUS MENEZES requerer. Inscrição 
Defhltiva e os acadrimicos.BELLA D'AMBROSIOMENEZES 
E ROBERT ITEFANI MELO DE JESUS requererem Inscrição 
corno Estagiado, Juntando cie documentos eido.* em Lei. 

Aracaju (SE), 06 de %ventar, de 20113 
AURÉLIO BELÉM DO ESPIRITO SANTO 

Serretãrlo-Geral • OAB/SE 

0•111 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

O. ordens do Sr. Amido. da OAB/SE. Henri Clay Sanem 
Andrade, faço pubeco que o ...mico SERGIO ALMEIDA DE 
ANDRADE LIMA requereu Inecrialo corno Emegiárie 'untando 
os documentoa colgidos em Lei. 

Aracaju (SE), 05 de fevereiro de 20113. 
AURELIO DELEM DO ESPIRITO SANTO 

Secretâne•Getal •OASME 

HUdIdPIOS 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

*0100 06 LICITAÇÃO • TOMADA DE PREÇOS NI33/2018 
A Comissão Permanente de Liellaao do Municiai° de Nela 
Branca 100 torre público, para conhedmento de Iodos, e 
reallzaao de fiCitaçâo, na modalidade acena espalhada, e 
mediante inforrnaçOes a seguir: 
OBJETO: Contratacão de empresa especNlizada ern Obras 
e Serviço. de Engenharia para malar paÍrmentacão a 
paraieieplpedo ern diversas vias do povoado Pedrinhas deste 
Municiai, de acordo com o Projeto Básico e EmecilEaçSee 
apreeentadas. convertido em anexo IdeS. Instrumento. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 210202018 
(vinte e tras de fevereiro de dois rad e dezoito). às Alt leito hora.). 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PRAZO: 10 (dm) moles. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta. sob Regime 
Empreitada Primo Global. 

CLASSINCAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentaria 
1531 • ProjetolAtMdade, 11129 • Natureza/Detecta: 4400.51.00 

Fonte de Recursos: 1001. 

BASE LEGAL: Lu n• 8 666193, em sua atual leda Elo.  
PARECER JURÍDICO: 35/2018 

VALOR MÁXIMO: RS 1.340.660 72 (um milhão. trezentos 
e quarenta mil, quinhentoo e cinquenta reale e ementa e dois 
centavos). 

O Edital, e intonn actos complementares. encontra-ea 
dlmosição dos Mie/assados na sala da CornIssão Permane,nle 
do Lidlação,oltuadaã Praça Joviniano Fr etre de 01rvetra. sh". 
Areia Branca/SE, de Segreda-feira à Sezdefeka. em dias de 
expediente. no horário das 811 as 12h, pelo telefone Fone/Fax: 
(70) 3285-1502 

Areia Branca/SE, 07 00 feverwro de 2018. 

Frende. de Peei. Eike. Ceve 
Pregdente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ir 01/2010 

A Comissão Permanente de Llollaao da Prefeitura Munida ai 
de Crldinepas, em etendknenlo as rfisposimles legais e 
Resoluao nI 257/2010. do Tribunal de Contai' do Estado - 
TCE, toma pubtloo, para conhecimento de Iodos, • malizeçOo 
de licitação, na modalidade acme especificaria. e mediante 
informações a seguir: 

OBJETO, Cone:dação de emproaa eme:MV:aula em aras e 
nerviços de engenharia para eondusão das obras, Conclunao 
da conetiva° de uma Esc. no Povoado Agua Branca, e 
Conciteio da construção de Escola da Educação Infantil TIPO 
B. todas Padrão ONDE, no munic4:Nio de Cristinápolis/SE,  

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 28102/2015 
(Vrde e dto de fevereiro de dele roll e dezoito) is 09h00Ín. 
(nove horas). 
TIPO: (Menor Prelo Global) 
PRAZO: Item 01(180) dia.. 
PRAZO: Item 02 (001 dias. 
REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA). 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
35 • Secretaria Municipal de Eduação• SEINE° 
1078 • ConsInição, Rega:tração e Ampliação de Cuadra 
Poliespodiva 
1005 Construçào Restauração e Ampliação de Escolas 
449051.0000- cisme e Instalaçnes 
Fonte de Rezemos. 1120 
BASE LEGAL: (8.6021193•123/06). 
PARECER JURIDICO: amolo. 
Valer Mtetiroo: RI 673.812,01 
O Edgal, e Infortnaates complementares, enoordradre e 
diepotdcdo dos intemmados, na sa/a de Comissão PerMainente 
de Licitação, ettfiela 1 (Pç. da Bandeira, 81, Cristinápdld 
SE), de Segunda-feire à Sedefeira, em dias de ovedieNe, 
no horário das 06h00mIn às 13n0Crnin, pelos telefones: 1791 
3542-1205, ou abavas de e-mail: cal. opierisegyahoo.com.br  au 
do link httplicrislinapdis.etgovedlicItacoeo. 

Cristlnápolle. 08 de Fevereiro. 2018 

Crishme demo. Tala. 
Presidente da CPL 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO 

AffiCe DE urrrAcAo 
TOMADA DEPRECO N.  01/20113PM8 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, ESTADO DE 
SERGIPE. por 'adocicam Pres/duende CPLIcrne publico, taxa 
conhecimento de tortos, • realização M.11001010. na modalidade 
acima especificado o mediante InforrneoSee 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EU 
PARALELEPÍPEDO DAS RUAS N', "E" E1P, DO POVOADO 
PENHA NO MUNICÍPIO DE RIACHUELOME • MCIDADES 
M9294/2017. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORA: Abertura do certame será coa,. 27/02/2010 as 
09NOOmin Inove horas) • h...Meai. 
LOCAL: sede da Prefeitura Municipal de RiaNuelo, localizada 
na Prece Geterlie Vargens. n"72. Centro, Ria ohuelo. Estado de 
Sergipe. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O armo de execução dos serviços 
sere de 04 Iquerro) mesas. 
1211.18ÇÃOJ' ,aPi1FM/Aalk 
U0:02104- SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E DO MEIO AMBIENTE 1 PROJETOIATIVIDADE: 1013 

ABERTURA, RECUPERAÇÃO WOU PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADAS 1 DOTAÇÃO: 4490510000 • OBRAS E 
INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSO: 1001 • RECURSO PRÓPRIOS / 1040 - 
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 
BASE LEGAM lel te 8.066/93 e suas attial3eçães, Lei 
Complementar n• 123, de 14 de dezembro de 2006. alterada 
pala LC 147120140 LC 155/2017. 
CONTATOS/COMUNICAÇÃO:Setor de Ucitaddee localizado 
na Sede da Prefeitura Municipal de Riacho.. cito a Praça 
Getúlio Verpes, 72 Centro • Riad:velo/SE, no horário das 
08hora. Os 12h10as, ou atrases do emaIr riachualo20,4s0115 
hotmailscro ou telefone (7013269-2210. Riadrvelo (SE). OS de 
fevereiro de 2018. 

Lucinile Re Jesus VatCOneelors 
Presidem. da Comissão Permanente de licirr,áo 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO 

ANISO DE LICITACÃO  
TOMADA DF PRFCON• 02/2018•PMR 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, ESTADO DE 
SERGIPE. por mero de sua Presidenteda CPL toma pilam para 
conhedmenlo de todos, a realização de M.a°, na modalidade 
acima esped100d.R medo. informaaes a seguir. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIPEDO DAS RUAS "Ir. "C", "D" E "H", DO 
POVOADO PENHA NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE • 
MCIDADES 84841712017. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATAR HORA: Abertura do certame será no da 28)02/2018 ás 
091100min (nove horas). Imã. locai 
LOCAL: sede da Prefeitura ainielpal de Rmenuele localizada 
na Preei Gard. Vargas, 072. Col.. Macia, Estado de 
Sergipe. 
PRAZO DE EXECUÇÃO, O prezo de execução dos serviços 
3,05  da 04110.060) ens.. 
1/21,5100 ORC*6~ 
00: 02104- SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E DO MEIO AMBIENTE I PROJETO/ATIVIDADE: 1013 
- ABERTURA, RECUPERAÇÃO FJOU PAVIMENTAÇÃO  

DE ESTRADAS / DOTAÇÃO: 44905111000 • OBRAS E 
INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSO: 1001 • RECURSO PRÓPRIOS 1 1000 .  
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 
BASE LEGAL: Lei D.  6666/93 e suas atualizações. Lei 
Com:temente:: na 123, de 14 de dezembro de 2506, alterada 
pela LC 147/2014 e LC 155/2017. 
CONTATOS/COMUNICAÇÃO: Setor de Licitações. localizado 
na Sado da Prefeitura Municiod de R lecnuelo, cim á Praça 
Getúlio Verga*. 72 CeMro RiachoelonE, no Ao drio das 
Sofre., as 12951,, cot atreves do e-mall: riachua4o.2014cole 
botmail eprq ou telefone (75)3269-2210. Riachuelo (SEI. 5540 
fevereiro de 2010. 

luoinMe de Jesus Vemeohceloit 
Pnrsidenre da Com.. Permanente de Licitação 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFMTURA MUNICIPAL DE RIACHUELO 

AVISO DE uorrAcAo 
SOMADA DEPRECO N.  011204R.PIIEL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHIJELO, ESTADO DE 
SERDIPE,por melo de avia Presidenie da CPLtoma pfiblico,pare 
conhecimento de todos, • realização de Falação, na modelame 
ateima especifico. e medamo In.mocões a seguir, 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DE REFORMA 
DE UM IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE , 
RIACHUELO, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 
PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, 
AGRICULTURA E ESPORTE 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORA: Moedura do cerume será 10 01. 28020010 As 
14115er14n (quatorze horaM horário local. 
LOCAL: Sede d• Prefeitura Municipal de Rlachu., iocalizede 
na Praça Getulio Varges. n" 72. Ceol/o, Riesbuele. Estado de 
Sergipe. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serAças 
ecrã de 03)u8.) mem. 
DOTADA° OROAMENTARIA, 

OCR 02104 -5 ECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E DO MEIO AMBIENTE / PROJETOIATIVIDADE: 1008 • 
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AREMOS 
MUNICIPAIS 1 ELEMENTO DA DESPESA: 4490510000 

OBRAS E INSTALAÇÕES 1 FONTE DE RECURSO: 1001 • 
RECURSO PRÓPRIOS 
BASE LEGAL: Lei e 8.666/93 e suas atualizações, lei 
Complementar , 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 
pela L014712014 e LC 15512017. 
CONTATOS/COMUNICAÇÃO: Soror de Licitações, localizado 
na Sede da Fre, odore MunicioN de R lechlude, cito á Praça 
Getúlio Vargas, 72 Centro - Riachvelo/SE, no horário das 
OBbores 05 1210Oree, 0.1 atraias do e-mail: fiagnue53301450ee 
ILMmailcore ou telefona (I0) 3260-2210. Pla.uelo (SEI. OS de 
'mateiro 00 2018. 

Lucinela de Jesus Vasconcelos 
Preoldent• de Comiss.. Permanente de Liderei., 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO 

AVISO IIELICITACÃO  
TOMADA DE ADE., 042510AM8 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO, ESTADO DE 
SERGIPE. por meio de sua Presidente da CPLIome ublco,Para 
conhecimento dá Iodos, a realiza ao da lidtacSo, na modalidade 
acima espectlicada e mediante Infamactea a segue 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA A URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DA 
DIVINEIA NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE, 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORA: Abertura do certame aere no dia 01/03/201e ás 
09h0Onin (nove horas) 'Imano local. 
LOCAL: Sede da Preteitura NimicIpal de Rlochuelo, locaMada 
na Praça Gehlão Vmgat, n4  72, Centro, Rlachuelo. Solado de 
Sergipe. 
PRAZO DE EXECUÇÃO, O ware do ...ui.. nue eenrieef 
sere de 01 (um) mis. 
120/3W80-0.SÉ/5~81.& 
130:02104•SECRETARMMUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA 
E DO MOO AMBIENTE / PROJETO/ATIVIDADE: 
1026 • ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS / ELEMENTO DA DESPESA: 
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FONTE DE 
RECURSO: 1001-RECURSO PRÓPRIOS 
BASE LEGAL: Lei , 6066/93 e cuim attializactes. Lel 
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2008. alterada 
pua 1C 147/25141 LC 155/2017 
CONTATOS/COMUNICAÇÃO:Setor de lloitaçães,Moelizedo 
na Seda de Pra:tett:toe MUSGOS de Rinchuelo. ao à Premi 
Getúlio Vargas, 72 Centro - Riachuelo/SE, no hon. dos 
011noras ás 12/rorãe, ou atreves do e-mail: fi300ue,¢2.121.1421.49 
kstalsiLssra ou telefono (701 3269.2210. Riachuelo (SEI, 05 de 
fevereiro de 2018. 

Lucinide de Jegue Vasconcelos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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LICITAÇÃO 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO —TOMADA DE PREÇOS N°03/2018 

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 realizar pavimentação a paralelepípedo em 
diversas vias do povoado Pedrinhas deste Municipio, de acordo com o 
Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em anexo I 
deste instrumento. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/02/2018 (vinte e 
três de fevereiro de dois mil e dezoito), às 8h (oito horas). 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
PRAZO: 10 (dez) meses. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob Regime Empreitada 
Preço Global. 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 1531 - 
Projeto/Atividade: 1029 - Natureza/Despesa: 4490.51,00 - Fonte de 
Recursos: 1001. 
BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93, em sua atual redação. 
PARECER JURÍDICO: 35/2018. 
VALOR MÁXIMO: R$ 1.340.550,72 (um milhão, trezentos e 
quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois 
centavos). 
O Edital, e Informações complementares, encontra-se à disposição 
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça JovIniano Freire de Oliveira, s/n9, Areia Branca/SE, de 
Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 
Bh às 12h, pelo telefone Fone/Fax: (79) 3288-1502. 

Areia Branca/SE, 07 de fevereiro de 2018. 
Francisco de Assis Silveira Cruz 

Presidente da CPL 
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