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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2018 

O Pregoeiro do Município 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: Contrataçâo de empresa visando a aquisição e o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para a alimentação 
escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, AEE, Pré 
Escolar, Creche, Mais Educação e EIA, durante o exercício 2018, 
conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de 
Referência. 
TIPO: Menor Preço por Item 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/01/2018 (vinte e 

dois de janeiro de dois mil e dezoito), M 08h (oito horas). 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA 
Unidade Orçamentaria: 1529 
Projeto Atividade: 2024/4001/2030/2031/4002/2034  

Natureza da Despesa: 3390.30.00 
Fonte de Recurso: 1001/1117/1990 
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 02/2009, e 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93, Resolução FNDE 26/2013, todos 
em suas atuais redações. 
PARECER JURÍDICO: 17/2018. 
O Edital, e informações complementares, encontra-se â disposição 
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça loviniano Freire de Oliveira, s/n°, Areia Branca/5E, 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, 10 de janeiro de 2018. 
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ 
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como jogador quanto como 
treinador do clube, o novo téc-
nico do Rubro-negro conheceu 
as instalações no Ninho do 
Urubu na manhã de ontem. 

O plano inicial era con-
tratar Carpegiani como coor-
denador técnico, mas com o 
caso do colombiano Rueda e 
sua indefinição perante o co-
mando da seleção do Chile, 
ex-meia aceitou a proposta de 
dirigir o Flamengo em 2018. 
A coletiva de imprensa foi 
mareada para o fim da manhã 
de ontem. 

Antes disso, o comandante 
conheceu o Centro de Treina- 

mento do Flamengo, no Ninho 
do Urubu, e sua nova comissão 
técnica: Mauricio Barbieri, 
auxiliar técnico da comissão 
permanente, e Rogério Mara, 
preparador de goleiros, além 
de funcionários e jogadores 
que se reapresentaram na Ulti-
ma Semana. 

Carpegiani volta ao Fla-
mengo após 18 anos, sua Ulti-
ma vez no comando do clube. 
Entre 1981 e 1982, estreando 
como treinador na equipe, foi 
decisivo nas conquistas dos ti-
tulas Libertadores, Mundial de 
Clubes, Campeonato Brasileiro 
e Campeonato Carioca, 
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Nova fornecedora 

Na tarde desta segunda-feira, 
Vasco anunciou, por meio 

do sito do clube, sua nova for-
necedora de material esportivo. 
Trata-se da italiana Diadora, que 
confeccionará os uniformes do 
Gigante da Colina em parceria 
com a empresa Filen. 

"0 Vasco estudou diversas 
ofertas de empresas de material 
esportivo, inclusive do antigo for-
necedor, e encontrou na parceria 
entre a Diadora e a Filou a melhor 
opção de agilidade, distribuição e 
perspectiva de (aturamento", diz 
a nota, que não menciona a da. 
ração nem os valores do contrata. 

Nos próximos dias, a Diadora 
e o Vasco lançarão uma mini cole-
ção que será usada no Campeona-
to Carioca pelo clube de São Ja. 
nuário. Outra coleção, completa, 
será lançada para o Campeonato 
Brasileiro, que começa em abril. 
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ROWNHO 

Paulo César Carpegiani é o Condenação e alto 
salário são entraves novo técnico do Flamengo 

Campeão Mundial em 1981, treinador chega para novos desafios 
DOIAM. 

ONTEM de manhã, Carpegiani conheceu o CT do Urubu e a comissão técnica com a qual vai trabalhar 

Com Carpegiarti, também 
chega ao clube o auxiliar e 
filho, Rodrigo Carpegiani, O 
preparador de goleiros Rogério 
Mala e o auxiliar permanente 
Mauricio Barbieri, da comissão 
técnica permanente, conti-
nuam com o trabalho com os 
profissionais. 

Conhece instalações 

Mui anunciou a salda de 
Reinaldu Rueda na noite 

de segunda.feira, o Flamengo 
logo divulgou seu novo trei-
nador, Paulo César Carpegiani, 
em sua conta oficial do Twirter. 
Com  bons presságios, tanto 

VASCO 

Zagueiro Anderson Martins deixa o time 
Peun Ferra nd.010c0 COM 

GAZETA PRESS - Riu de Ja. financeira também serviu de 

neiro (RJ) -Não é apenas o clima 
motivo para que o contrato fosse 

eleitoral do Vasco que perma- 
rompido. "Só concordei em libe- 

nece instável e os problemas de 
rar o Anderson porque ele tinha 

gestão já começaram a afetar o 
um salário que o futebol brasileiro 

elenco. Nesta terça-feira, a cole- 
não pode pagar', completou Euri• 

tiva concedida pelo presidente co Miranda. 

do Cruz-Maltino, Eurico Miranda, 
que inicialmente seria destinada 
apenas para um balanço da ad. 
ministraçâo e de seu comando, 
acabou culminando na revelação 
do rompimento do contrato como 
zagueiro Anderson Martins. 

O principal motivo para a 
rescisão do contrato ê o atraso 
de salário dos atletas do Vasco da 
Gana. A situação política do clube 
também teria deixado Anderson 
Marfins insatisfeito, que tentou a 
rescisão no ano passado, mas foi 
convencido a permanecer até afim  
do Campeonato Brasileiro. 

"Ele (Anderson Martins) vai 
rescindir o contrato. Pediu para 
rescindir o contrato e eu concor- 
dei. Ele que pediu parasain Só rem ANDERSON MAR11NS deixa o Vasco por causa dado atraso do salário 
uma clausula que deixei claro: se o 
Flamengo quiser contratar vai ter Qatar. Na oportunidade, o zaguei- Cruz-Maltina, problemas extra. 
que pagar R$ 10 milhões. Alias, co revelou que recusou propostas -campo fizeram o jogador já se 
já rescindi", disse Emito Miranda. inals benéficas para poder voltar despedir nesta terça-feira. 

Anderson Martins foi "repa- ao clube. Porém, mesmo depois O presidente do Vasco ainda 

triadO"  pelo Vasco em 2017, de. de terminar a temporada como confinnou que a decisão Mi toma-
pois de passagem pelo futebol do o principal destaque da defesa da pelas duas partes e a questão 

G
AZETA PRESS • Rio de 
Janeiro (RJ) - Após a 
confirmação da saida 

de Reinaldo Rueda, a direto-
ria do Flamengo agiu rápido 
e anunciou a contratação de 
Paulo César Carpegiani. O 
novo treinador estava sendo 
cogitado para assumir a coor• 
deflação de futebol do clube, 
mas virou a primeira opção 
para assumir o comando da 
equipe na temporada. Carpe. 
grani revelou que foi sondado 
para o cargo e que pode virar 
coordenador no futuro. 

É urna satisfação grande 
retomar. Sei o que representa 

Flamengo na minha época, 
hoje e sempre. Me sinto muito 
ir vontade para desenvolver um 
trabalho. Alguns dias atrás fui 
consultado sobre possibilidade 
de um planejamento e gostei 
da ideia. Houve algumas di-
ficuldades que me colocaram 
aqui. Hoje eu sou treinador do 
Flamengo. Existe uno projeto, 
mas não está afastada a possi-
bilidade de encontrar a pessoa 
que pode estar à frente do clu-
be amanhã ou depois. Vou par-
ticipar e participei ontem das 
discussões sobre isso - disse. 

Carpegiani foi questiona-
do sobre a possibilidade do 
Flamengo trazer Adriano de 
volta, No entanto, o treinador 
desconversou sobre o assunto. 

Adriano foi um grande 
ídolo, teve uma passagem 
brilhante no Flamengo. Ele 
é o Imperador. Agora, ê uma 
questão de planejamento, ob-
servação, consenso. Não gos-
taria de alimentar muito essa 
possibilidade -falou. 

GAZETA PRESS - São Paulo (SP) -O nome de Robinho foi ventilado 
no São Paulo como opção para reforçar a equipe, que recentemen-

te perdeu Hernanes e Lucas Prano. O atacante, sem dobe desde que 
raiado AtlétideMG em dezembro, tem o respaldo do recaio) Dorival 
Jánrer, com quem trabalhou em duas passagens pelo Santos. No entan-
to, alguns fatores impedem a diretoria tricolor de avançar no negócio. 

Além dos altos salários que a contratação demandaria, o fato de o 
atleta ter sido condenado em primeira instancia pela Justiça da Itália a 
nove anOS de prisão por violência sexual influencia negativamente na 
bom duo clube pensar na negociação. Na interne, inclusive, vários si-
calores se manifesnearn contrárias à negociação em função da acusação. 

Ademais, Robinho carrega um histórico de provocações ao 
Tricolor. A torcida não se esquece da ocasião em que o ex.santista 
proferiu a seguinte frase: "Sempre deito nu São Paulo". 

No Santos, Robinho e Dorival Júnior já trabalharam juntos em 
duas oportunidades e tiveram sucesso. Elo 2010, foram campeões do 
Campeonato P11111510 e da Copa da Brasil. Cinco anos depois, volta-
ram a ganhar o Estadual pelo time ahrinegro. 

O Santos, aliás, não descarta a hipótese de contratá-lo. Na última 
sexta-feira, Gustavo Vieira de Oliveira, novo diretor-executivo do Feixe, 
abriu as partas para Robinho fazer a sua quatta pasagern pela agremie-
ção da Baixada. Para a temporada 2018, além de Diego Souza, que che-
ga para substituir Prato, o São Paulo contratou o goleiro lesto, ex-Bahia, 
comprou em definitivo o volante Judlei e o lateral esquerdo Edimar, e 
recebeu° meio-campista Hudson 00 também lateral esquerdo Reinaldo 
de volta de empréstimo de Cruzeiro e Chapecoense, respectivamente. 
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