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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

terça-feira, 21 de fevereiro de 20'17

2-Anol-No31

AVISO

L§-5

ry,
ESTADO DE SERGIPE

uuxlcÍpro DÉ aREIA BRAr{cÂ
sEToR DÉ lrcrrações E cor{TRAÍos

Avrso DE lrcrraçÃo
PREGÃo PRESENCIAL r{o o4lzor7 sRP

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/Se, em atendimento às
disposições legais e à Resoluç5o no 257/2o1o, do Tribunal de contas
do Estâdo - ÍCE torna público, para conhecimento de toda a
realizôção de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante
iníormações a seguir:
OBTETO: Sistema de registro de preços para possÍvel contratação de
empresa para realizar o fornecimento de materiais de construÉo em
geral, para atender às necessidades das Secretarias do Municipio, do
Fundo Municipal de Assistência social e do Fundo Municipôl de Saúde
deste Município.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTASi lolO3lzOLT (dez de
março de dois mil e dezessete), às 08h (oito horas).
cLAsSrFrcAçÃo oRçAMENTÂRrA: A Dotação Orçamentárla
somente será informada quando da respectiva solicitaç5o de material,
sendo lnexigível para a realização desta licitação.
BASE LEGALi Lei n' 10.520/02, Decreto Municipal no 0212009, e
subsidiôriômente pela Lei 8.666/93, e ainda pela LC 123106, todos
em suas atuais.redações.
PÂRECER JURIDICO: 37 /2017 .

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/no, Areia Brancô/SE, de
Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das
8h às 12h, pelo telefone Fone/Faxi (79) 3288-1502.

Areia Branca/SE, 20 de fevereiro de 2017.

FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ
Pregoeiro

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeituraiareiabranca

Praça Juviniano Freire de Oliveira CEP: 49.580'000
TELEFONE: (79)3288-1502
EMAIL:

DÁRro oFrcrAL Do MUNlclPlo



JoRNAL DA CIDAI)E

É { Qur uomo prRrco
o coNelho da EletrobÍas.
reunido oa sexla, âprcvou
cpm louwr o nonte de Luiz

ftmando vianDa, que presidiu

a Clpel. paa o comando da

Itaipu Binacional.
Mas o @legiado coNid€rcu
inadequados, do fpnto de vist.
Écnio, s rcms indicados
pela boe política do govenrt
pcra duas dirc«rias dtlt:
fir$ceiÍa e téúi6.

AUAJ...
Àparelhmento polÍico de

estatal Íão custu[]a lcr[lil]ar
bern, coilo mostrou o I'[ nn
Perrobaas.

,DEC§ÃO 
I.AMENIÁVET

O *nador Aé.io Nevcs,

presidcnte Dacional do PSDB,

rrebeu @m esÉnheua a

d<isão dos tucanos no Rio,

incluitrdo aí carl6 Robdno

Os.io, que foi candidato

a prefeitodo Rio, de votar
úntra a venda,:la Ccdae:
- O paíido tcrn unu posiçao

muíto clua a o* respeiro

Qucremos um cstado enxuto
a *oiço do cidadâo, 0
panido m Rio tomou uma

decisáo lament:ivel.

fAIOR TUCIA}IA
Âleardre de Morues,
indicâdo prr! o STB se

preparou para etúrentar
hoje um sabatina Pcsado
no Senado por pane da

bancada potista. Euâ quenl

que$ionaí su linslo com o

PSDB, lislou ptssoas lisJdrs
io I4 que fuÍm inilicÂdrs

ouru o Judiciário, ente els
i.uqana tossio, rlo TSE. e tlur
Tofíoli, do STF, ambo§ ex'
Àdvotâdos de Dilma e Lulâ,

POR R§ 750 MIt
Lúcio funaÍo, g optrrllor de

Edurdo Curürr, disse tm
delaçio que teria eonrPrado

o wto de um árbirro ern

um lidgio proposrc Peh
Schahin En8enhaÍia (onlra

a llT (Ê,rnpresa IndulEirl e

'l écnica). ltria súPo§ranrentr
pa8o R.3 7S0 mil.
Os uês árbitros quc aruarrm
oo cos hranr Joio Bosco

Ile, Luiz Olavu Baptilta e

José Emilio Nurcs Pirtro.

0 cA50 005 30

EsTUPMDORES
Sabe aquele caso que g;nhou
s imprerua mundial, is
vésperàs dJ Rto-2016, sobre

um 6iupÍo coletivo de umu
joven de 16 anos Po. mais de

30 homens, na comunidade
do Barão. na Pra§a Sa(rl'
O juiz AylmnClÍd@
\hsrellG @ndmou s Íéa
Râí dc Soua e ÍtadEel tusis

Duúe Belo a l5 im de PÍ§lo.
O ueire m*vlo, identiftilo
como Moi§6 Câtüo LucrE o

Canário, minu foagido.

Aufru, 1rxÇ,\-rilsl,2l or rr:vrurno rrr 1BE

O III.HO DO DTIADOR
A Vila lsalxl, cuio enredo, 'O som (li (or", é $brt
e oricern aííiearia dos stilos rnusita;s. leíá em i<il
tleshie r prnicrpacio do !Ítistr ingolsno Corcon l'ú.
dc 32 anur.
!'cm a s'r iilho dc Ju* Eduar.iu d6 SJnÍos, qoe

hi 37 rnos presidc Âlgola, e ir,nio Jt l:.rh'l ,l','
Srntos. qür c r ilrulhEr,iliis ri\rr dJ.\lric!

A MÁI DO JOÂO
A'\ârien'. rcvisrí inrericana especialiada !ú
cilemr, ioroiderou o daunellário "Noirte[si
agora". dc Joio Motein Sall§, unl do§ dcz nrellu's
tllrlts cxibidos no lt stival dc Berlint.
O lun!À ahulda imeEnts movinlenlus político"

.ios rioi l9u) e reirr imagens filrrada pla nú. rlo

diÍerol a embâiÉrü Eli§inha Moreúa §alle§ (1929'

1988). A rcv$ta chamou o íilme de "exEPcioml"

OAIíVO DE PEúO
o climâ, ontem, ern natumLntnte de alivio no

Palácio 6u0nabM, (oE a aproYcçÁo da vendc d'r

CeJrr r r JttisSo rh Ju§liça lue continnou n u.:'iio
do Futüo Estadual de Equilibrio Fi§crl "Foi 2 ã l)",

celebrou o secretÁtio da cisà civil, Chrisdno Au(D,

cicnlc, to,IuJo, de quc lãlta rilulkr para o Rnr sJ'Í

do ltoleiu.

DIREIIOS llUMANOS
LÊmbrn que, como $iu aqui, o cineõu w'altor srlle§

ui,,u u[u Iuild3(ào dÉ DiÍe[os llumano\ e. pali
roqr o prutcto, livou Atdré Dctcl§ajll. do Gil('
o Cife iquó reúne irotituições que investem na irer
strrJl) e;colheu o subsututol José MJrcelo za(hi,
pesquisrdoÍ do le6 que deixuc o fuo. onde é drrttor

cÀccuri\o d-Àssli§áo Casâ Flumioens, p3m

Yoirü a moÍar en São hulo

NAMENIE DALOUM
O "Mais Veê" de hoje rebe o uteutaüsra

israclense lior §ur:lurd, onhecido no nundo rltLiro

D?:i:;^,
do iuo - que.

enn'c oi di6
19e25ie
to t, et o, , elatro o inlre$o du iol no JiSno de ltlr4
- or.. lrdralr D@ d i.'nu do sualb«. On(crn vuil«'t'll
ú i)ilrilJid rld ÍrruP,un2 kopoldul.nid dinlorrl 'ii
.sd,rdo(i?,'luroi Bruri(ir0 I d0 50ci(d0ds Núclünnl

,j,' 
^prtr'ull 

u r il. JduoÀ d0 uwluil( /t( dc fil(cr do ril rr
oo rnndo Xrngu, ,, rlnrnor gui 'tm dnforulo'l N"
dn unt,i,-r conto * sbt, Jdio Ruüírlo K.lh. qn' l"w
,rurthrnhcr cotsi.letu(Í6 proilccrnlm Ixio blau

.VlUrcrvs ftrr-Jl,iro. corrp(is u[(l rilir(d 6p(ioü'rr{(
wra o bluo ltntinarc que" Nr 'uo 

w' ocqou fittt t
i'bur,drrra lrrurrru, clror" Muatilho.

. [mail: (duM;tuelmtbgbbo.(om.bÍ
. folor: íoloanrelrc(ào9lobo.(om.bí

'§§\tAl§ D[ il060'
Pícru Cil Ise pan il Qu6', quê dlega
annrüã às bü8. A mi§À a éluzjútc
filha de Cilbeno Gil falou sbrc o s! bl@
dc crírawl, quc lewu uns 500 nril ioliiisao
ceDuo do fuo, dontiluD. e sbre a íel4à,
conr ú mifido. tuxlriSpCodoy: "Êu e o

Rqlri3o smd uü sie ú' Náo sro fofos/

HUMOR DE CARNAVAL
O s[r "Sc0§rdoôal§tà", de notrcias l:l$s
(uill lruflrur, 13flça mulhà sua primeira

n.r.hinlrr ru \buTutx e rc FàlehrL tim
rrtlo d0 'trms'al da euPação': 'O lMP
Bul}ru a Glsa Bnnta O bbpo &ul!u u

Pirrúiu 0 cnrpuiriu rlue bo6E I.ula
Lín(r/ ()(upru r ltli rlJ Priúu'. Fiz snti,lo.

MCIAL

;'ll',,: : Ç,
[irj',l.f{i11' §'d
lurr)f,r.rlJr Jn). IJtrn)crl
u (.L,rl BÍuilu CrSliiN c Giovanna llwbank,

c I u d TrJjrno, dn Ntiltrzine Luia. À

(.ilr,1 trrhd dupâr.i nlobiháno\ trrbalLos dc

S&l,.rulu e Ju tu(u Ihravrlhr. nu fuu, a

pd.ú de trur(o [u rpoio.

CONGRESSO

Â familia dc 5ü6 dc

Olircin (19161972).
ronsidtrodo onraior
cornB)siloÍ d( gnrba'

enreilodotuuvd

;;;,.,iillli:;," ía;
a oDíu do trrsrc que e§úodeP6itadc no

Dr(f,rtto de ulvenliino do mmF§itot O

àdvulldo Alrrandrc Muiro rttlamu da

klrri]io da J6dÉ. Não M briEa eúE
us hÉrJeir6 uu Prlblema ôlglm Niu
e»rerilemo a rrzio de una delnoru', São

de Silns csts vcí$s dc Aquarcla da B6il":
"\tuif,rn st.l roÍxv{lri de @irio/E um

tuivrlio tclienu/Qut u anis num $nhu

xeniü.U Eolheu prô esÍe muwl". Joia rra'

D[ LUtt{
\êjn um das @mis
de cunho politico que

o dsifiru Gabriel
Caymi, neto do
cumpositur Dorival
Carmie filho dc Danilo

com ÀM Tera, cÍiou.
Diz asim: "Lulâ ladrào/
Roubou o meu comção."
llá conúové6ias.

0 i0nAú0

<ou MoluDAcufafuao§[LBnuNÍ€]a6oioctio drcúoc!@o

Reforma da
Previdência
entra na pauta
PEC será debatida na Câmara

Ft RÁSlLl,A ' Mcsmo com o ini
f{cio rlo cmavnl n.xr *ma-
Lloa, as contissó", .speciais
da Cânlaía dos Deputados que
analisan u mérito duJ lcLrma§
da PÍevidêtrsia e sabalhista vão
pÍomover audiânciàs públicas
püÍa dcbülcÍ ds p,upostüt quc
Eamilam oa Cüa e LulrbÉm Pülo
a rctação de requeíineulos. Os
integrmto do colegra.l,rque am-
lisa a rcfoÍma do sistcmr ppi-
denciário - a proposto rJc enrenda
à Consrituição (PEc) 287 - reÍio
duas ss$es paÍo di$utir temõ
cen[ais da matéria.

A DÍimeiÍa nudrrn(ií e§lá
mar""ia parc esta terça-feira
(21r, às 14 h. Nela srio lrarndG
aspcgoa íelasioüdus Ju Rctimc
Gcml do Prryidêncir §sral, como
akerd(tro no número nlinimo de
contribuisõcs, ilforuralidude e
incentivo à @ntÍibursio. lüeÉo
Ja i.lâde miniilla, alitÍâ(áu de

fórmula dc cálculo dcs oP,rsenu'
dorias c rcgÍas d( úá[si§ão.

hía di$urir os tclus fom
cotrvidados e conliÍolarl,n Pre'
sencâ os oÍesidcntc. d.i lJniào
Gerâl d6 Trabdhed"rB ( UGI,
Ricãrdo Patah; da Central dos

TíôbalhadoÍes e Tr!baihldora§
do 8Íssil (CTB), Adilson Àmújo;
da Nova C€núal Sildicnl de lla'
balhadoB (NCST), iosé Calkto
Ramos: e da Ctnrrrl dos Sindi'
mtos Brdileiros (CSB), Áíronio
Fernandes do Sanrus Neto-

TanlNm vào PaÍIiJiPâr da au-

diêlcia dc omorhô o Presidcnte
do Irstiluto Nucionüi do SeguÍo
seül (lNSs), Ieonrrdo de Mêlo

Gadellu; o diretor tecnro do De'

ffimcntu lntetrindl(J dc EÍ6'
lisdÊÀ e Estud6 So!trÊLonômills
(Dieese). Clemette Gsnz Lúcio;
r o rcDÍcscntatrtc tlo IllsLiluto
de Psilutl Econômrua ÀPlicada
(IPEA) Ro8éóo NaSrmtr.

Na quaíajeira l2ll, a PúÚ
das l4 li, s deput3d(,s da comis
sào esmial \áo traGr Llos remõ
aposenradoria Por rr<uPccidade,
aposcntadoía da Pstoa com dc'
fuiêocir c Beneílcio dc Ptsta§ão
Condouada (BPC). Pira o debate

está conÍimada a Presença do

ministro do Desenvulvim€nto

Social, Oünar TcrÍa: do pcÍilo
do lNlituÍo Noclonôl do seguÍo
SoLrrl Migucl NlrÍcElino Âbudl
da represiiltrnte do Miuistério
Públeu du Trrballro Mrris ÂPa'
rcida Gulcl; c da rtpacscnGntt
do MoYir»cnlo dc Prssols cont
Dcliciin(ia lzabel Mâioi

Refoma trâbalhista

^ 
eumrssáo eslxctal que anali*

r1.n Prolero dc Lei ó787llb, que
trara da refornra trabalhistâ, re.
únc -se tanrbéur ncsta leç'fcira
(21), em ôudiência Pública, paÍa

d€bàteÍ o temâ Direiro coletivo
do Trabalho. Para a audiência
forirnr convidados um repres€n-
rante do Tribunâl SuPerior do
Tlubalhol o l'iceordtnador na'
cionai dc Prcmoçào Ja Liberdade
sindicul do Minisdrio Público do
Tfdbülho. Rrnail Bemardi Yclil; o
advogado rrabalhisu José EduaÍ'
d0 Pâsrure: e Admilson Moreúâ
dos Sanlot. rcPírsentan(e do
MioisrÉÍi0 do TEbalho.

Thor[ilr corola da Paura da
Íeuniio i rpr(iaç_odc 72 reque'
rim(DtoJde toNit6 para audiên'
(ias públi(as sobrc a Íefuma tn'
balhista. FrtÍe os requerihcnts
etáoo convitg s6ex'ministros
do Tíabllho e PÉeidência Scial
Mituel Rosse(o, Carlos LuPi e

Almir Pazzianoto.
Há rambém requeÍimenios

DiÍi ouvir r tepresenlante do
ikdrrariu Nocionot úas EmPre'
gadrs DomÉsticas Cíeusc Míila
de Olileiro; oi lepresn@ntc§ de

cenruis sildiois Júo Culos Crn'
qdlves . Jtrretiirio.SeÍrl dx For§u

Sindical: \á81Ér Freius- Prgiden'
re da Crnfal Unica dos TÉbalha'
dor(s; Àdilson AEúio ' PÍ6identc
da Ccntral dos T.abalhadoÍes t
TrubalhadoÉs do llrasil; RicuÍdo
Prtrh oíejiden( da Uniio GeÍli
dor 'IrrLalhadors: Jost Calirto '
prordente,.la Nota Cenral Sintli-
dl d6 liabalhadores; e Antonlo

Rrnandes d6 S!nl6 Neto - Pre'
sidenrc da Cenual dw Sindicato
Bíasilcru. Ou6 rcquerimcntos
que con!(am do Pauta Pedem
a Íealizs(io de scnlináÍlo§ cm

diversis didâds paa debater a

Íelorma raballusn.

Ex-prefeitos na Justiça
I\T3 lidcían(a entr( os PaÍla'
I \ menurg com nlJluÍ oumerc

de oÍGe$os tramrtando no Su'
oÍeino Ilibunal keídl (sTF), os

Leourarlos Roberto Goe5 (PDT'

.Ai), Veneziano vi(il do Rêgo
(PMDB-PB) e Ze(a C.t!nlcanti
(PTB.PE) também Lrríctôm
0utra ptculiaridadc enl conluN:
forô[l prcíeitos ttrl !(ur rusPec'

Illos cJhdos e ü mililrr Pürte düJ
rcões esIào relatiur:'das com
sJas gesrões passailà, Réu em

Jez pÍucessus c in\(sli8àd0 tm
outros sctc, o rlcputrrlo Rotxno
Gór,s u o lidtr, rnlrr os Pariâ'
rncnlarc§ da atuJl lc!i§lôtura,
em açóes que coiltm rro STÊ Ern

seu eiredo. no Ânlhpi lol elelto

.om 22.134 \'otos l)esde quê

assumiu o cargo no ConSÍesso,

suas pendêmias con: a Jusriça r
aumeIt0m,

No ultinlo levantrmenlo do

concresso em Foco, em 2015, o
parlãmentar já era campcão de

smplicâses Âa J§tiço - no ca'
siáo, @m 12 aç!6 Mqu€h @ne
O núnleÍo de pre$os conúa o

deDutüdu. nu cn6ntu, iá (he8r a

t7l Logu rbaixo rJele, om 12 Pru-
ccssus, c*l o dcPuEdo \,tnezlano

Vilal do Rô*o c, cn sc8uida, o
colcuJ Z(cd cnvülcil[ti.

Ii, rnaror prne dos Pmssos,
ol caus envolv€m Procedimentos
due rràmitavnm nus estarlos .le
Jrigrnr dos atusados c sào tda_

cionados is le§Pectrvas Seslocs
no crc(ulivu cstJdü Como illc'
{r.út(s dr) Coogr65o. os depuÍa'

ãu nssm a ter Íoro Privilegiado
e rsà1es srbem prrl o SuPremu'

ri qu(. dün(e da PÍeÍotrllE, so

;esft ndrm criminalmente dianle
da mais alta @f,e do Eis

^vr3o 
oa ltc[^çÀo

P&GÀo Alr.xct^! Ne o./20r' 3r'

EM IEMPO.,.
A investiSeçâo mosúou que o nrimeru dc

e*uprrdores Íoi nrenor. embora iv cr» udc
diminua a 8Íâvidâde do eso.

c(e
Íurrcitto or 

^ur^.uictlaoR o. ucr^Ét5 I coiil



TCESH
Tribunal de Conta, do
Estâdo de Sergipe

Portal de Licitações e Eventos

@tal,q9

Licitações ' Eventos

DETALHES DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Modalidade: Pregão Presencial Número/Ano$4l2Ol7

Avrso DE ucrraçÃo pnecÃo pRESENCIAL No 04/2017 sRp

Sistema de registro de preços para possível contratação de empresa para realizar o fornecimento de materiais de construção em

geral, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal

de Saúde deste Município

,\Base Legal: Lei n? Lo.520/02, Decreto Municipal no 02/2009, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, e ainda pela LC 123106, todos

em suas atuais redações, PARECER:URÍotCO: 37/2017

Critério: Menor preço por item

Local:

Data de Cadastro: 22/02/20t7 Data da Licitação! l0/03/20L7

Informação para obtenção do edital e outros esclarecimentos:

OEdital, e informações complementares, encontra-se à dlsposição dosinteressados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à

praça loviniano Freire deOlivei ra, s/no, Areia Branca/SE, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias deexpediente, no horário das 8h às 12h,

pelo telefone Fone/Fax: (79) 3288-1502

Vtr iristórico de publicaçoes


