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ESTADO DO PIAUI 
CÁM.ARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

GABINETE DA PRESID!NCIA 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
TOMADA DE PREÇO.Nº.110112019 

Proc;eMo Admini•trativo n•. 2019/0000 

A CAMARA MUNICIPAL DE GUADAUJPE.PIAIJI através da Comi&&.tlo Permanente de 
Licltaç.ão, no uso de suas atrib1.1 ções legais, toma publico para o conhecimento dos 
in•ressados. que fará reali;i,er processo 6citetório ns modalidade tomada de preços, a ser
julgada. pelo menor preço valor glODal, no dia 24 de )ane1ro 00 corren:t$ ano às 08h3Dm oa 
Sala de UcitaçOes, no pr6dio da Câmara Municipal, ref1ttente à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADilV POSTO DE COMBUSTiVEL PARA O SERVIÇO DE 
FORNECIMENTOS DE COMBU5TlVEl5 E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.PI. BEM COMO 
CREDE.NCIAMENTO DE POSTO .NA CAPITAL, CASO SUR.JA À NECESSIDADE DE 
DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÃMARA, CONFORME ESPECIF'ICAÇÔES DO 
ED TAL E SEUS ANEXOS. Os inlBressad os poderio ler e obter o texto inlegral do edital e 
l.cdas as informações &abre a licitação ne sede da Câmara Municipel de Guadalupe-PI, 
situada à Rua Antónlo Gonçalves Mousinho, n•. 07, Cll.ladra H, Cenlro - Quad■lupe.PI, 
CEP: e•.840-tlOO, n01, horàri03 entre 08,00h às 13:00h e .• no síle do TCE-PI/ mural de 
licilaç,ões a· partir do dia 14 de janeiro de 2019. Maiores informações Càmara Municipal de 
Guadalupo-. Tel. : 89 35521264 / whatsapp 89 9.9978-7444. 

ESTADO DO PIAUÍ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO COSTA - PI 

Gabinete do Presidente 

EQITAL DE ÇONYQÇAÇÃO PARA SESSÃO EXTRAQRDJNÁRIA QA CÂMARA 

MUNICIPAL D.E (QÃQ COSTA - PI, 

O presidente da Câmara Municipal de João Costa, Estado do Piauí, o 

vereador João Batísta Costa Rodrigues, no uso de suas atribuíções legais, tendo em 

vista o disposto nos artigos 136, 137 e 138 d.o Regimento ln.terno do Poder 

Legisl.ativo, CONVOCA, Vossas Excelências os senhores vereadores, a comparecer à 

Sessão Extraordinária que será realizada às 10 (dez) horas, do dia 14 (quatorze) de 

janeiro de 2019, no Plenário da Câma_ra Municipal de Vereadores de João Costa, 

para apreciação do seguinte projeto de Lei n11• 001/2019 do Legislativo, que d ispõe 

sobre a Estrutura Adminjstrativa com o Respectivo Plano de Cargos e Vencimentos 

dos Servidores da Cãmara Mu11icipal de Vereadores de João Costa e dá outra.o; 

providências·. 

João Costa- PI, 10 de janeiro de 2019. 

João Batista Costa Rodrigues OB) 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

E uma Coelho Oliveira Assunção 
VlCE - PRESIDENTE DA CÂMARA 

Roberto Gomes Tavares 
1~ SECRETÁRIO 

Hipoli to Neto Merid e~ d!a Silva 
2 11 SECRE'f ÁRIO 

Cienm: 

Jtranct.sco Rodrigues da Costa 
VEREADOR 

Cleber Magalhaes Cardoso 
VEREADOR 

Jose F'randsoo Assis M .. galhaes 
VEREADOR -

Isaías Gt•m~ Ferrei.-.. 
VERHAOOR 

João Batista Assis de Ca&ro 
VEREADOR 

'!\-0 °~lCJ~~ . 
~ --~-, 'Ôº 

e:) MUNICÍPIOS r.ll 
Contrato nº 2019/048 

CÃMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI 

A CÃMARA IIUNCIPAL OE JUAZEIRO 00 PIMJI CNPJIMF n•.01 .ent514.0001-07, 
oam sede na Av: Manoel de Ol1Yeira Cas11o , 968 cenlro, neste elo ftll)resenl8da ~ -., Presldênte, 
Vereador(a) SJncWr Patelra d8 01/velnl ~. CPF n-014..-'33.483-ea, doravante denominada 
31mplesmente •CÃJIARA•, e o DIÁRIO OFICIAl DOS IIUNICIPIOS- ME. ONPJ,t,F n'. 07.9119.7111,0001-.38, 
- jurhke de d- ~. - do jornal ºOiátfo ~ dot ~-. órglo o,opecll,llmclio na 
i:,ublicaçlo dot - -~ lotlriclp;o. do -do Piail _ nllo _ .,,_ Ollçlel PIWda. ,_atn 
,..__ P«--00, Jom- Mn 1..-.e de Ve,osoeiv,,,Ja. - .....,.,_a · OIÃRIO OFICIAL 
008 MUNIC""°8", "DIÃRIO Ol'ICl-'L" . ou, ""1~ SD!AAIO", - - o -nla Contrlllli 
m.dl- "e1a.,...,1• e eond,;,C)M • M11Vlr-N, ~. no- cou-. o pnrmlD no Art. 30. 1 • li, da 
CF: °' !e""°" ela IIW$TN .... in, do i,l.114.$3: • 1.4'1 OlgArllca d<> Mldclplo,IL.al Omln- Mun~ <> Art. 5', XIII, da 
lol n•. 8-$88193, ~m ,x,mo, o. ctem• d~ da lag'laloçlo parti,.,_, :1nc1u11.,. inv11dai:te lrtbutàrla • 
lno~ ~~de - com o Ar\. 150, lncioo VI. llltno "'O'" da CF. 

CLÁUSULA PBINEIBA - ~ 
Cooslltul obj8lo do ~ Connlo o automlllico • permanente (Qml,c;lnw,n\0 li CÃMARA, clé 

exemplares ayulsos das edições clillrlas cio DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIOIPIOS, ÕlgAo de publicaçlO 
o~ d~ muroolplo!i p111uiun- q~ ~ PO,,,._., 1~ ollclal própria, de acordo oom logôslaçao 
mun~ pal espeelb dos re!eridoe entes f9der9tivo6 na bma do Art. 5'. XIII. da 1..111 F- n". ~ . de 
21 ,Oll.1993; e, ainda. na lomw. do Ar\. 28 e p,n oa fina pnw1IIIDa no Art. 40 ela CONSTITUIÇÃO 00 ESTADO 00 
™Ul; ol!iMivando 4llr cumPII- N .,.._ ~ ela Lol &.4S211)7, de 20.03.97, em - a 

~do Miro- F'---·~---.... ......,,-..aac1a1. 
CLÃ\l§ULA si;gg'fflt; Pn ObrlQtSêlf 
1 - , IP~ 

•l Enviar dlwfamen. te ,~ ou, r:llrelemenie a qoem.,por ela lnd. k:aclo. até 10 (dez) e~ 
das edlçõee dlériu do "OlÁRIO OFICIAL OOS _,NCIPIOS", pera fins de distribuição enlra os 
-.is IJltegra11les, de a,;:ordo, oom reoomend8ç(lo do Mfnlslério PMllco F-ral a E$1adual , • air'M:la,. 
em obedlê.nc:la ao que determi na a Lei 9A-52197, de 20,03.97. !ando em Yl!.ta o controi. soclal. 

li 

b} F<>màMt .\ CÃIIIARA, - qualquM CU&IO a.llCIOnal. para uso .(M - gMICIM$; membros, 
oontadotM e lllctlll:os. -. de êOftS90 li. dlspol'li~ ete~lca das edlç,ões Impressas do 
-~,1o Ollclal dos Murtldpíosº abrigadas em sua Homo Peqe na INTERNET 

~n,r~emtakiobt?fP). 

•> Custear II B"8alçlo do obj8lo do. -nla Conlraio com n,çur,os prow,n-s da ~pa...,a 
fln,moeln;>s que O.e Mjan, çn,cjl~ medl"'le ôe9<;xml0 men~ levado a clébi!o de sua oonta 
correnla de ri" 111410-1, de Ajj. 1758-2 do Banco do Brallil, ou de qualqlll!r ou1ra de sua 
--• -rrtu-lé indicada, ficando deSda jê a mfêtida institulçAO bancàtla. aulõltzada a 
trfeluar o d6bilo mensâl do valor oonstan• da CLÁUSULA TERCEIRA, ela forma ali pactuada. 
cujo pmdu.10 de-4 - • lmodla!a a oonoomitarrtomenlll, -o a ct6dllo do -OIARIO•, em sua,. 
Conta Conenle ele n• 6.74M. da Agtneia n• 3219-0 do Banco do Brall SIA, especialmenl!!i; 
mentida i,ara - fim. 

,CL.ÁlJSULA=RA-091 Yfl9mdot ~' do ua lmplantaclo 
A c~ AICOlher/1 mensalrnenla ~- de a::ordocom 0 m<lbelecido na OLÁUSULA SEGUNDA 

• da rotma ai in.tsta. o valor de R$ 998.00 (~ e NrJMJ<iw e OJltl ReN). ,eaJu- de acottlo com a 
variaçao do pMQO-p..Ho-...,ltârio do eo(etnpla, awlso, o que lhe dara cllrello 110 ll1Jlornàtioo e permanente 
""""1irnent de até 10 (clBz) exe~res da5 9d~ diálas do DIAAIO OFIOW. DOS MUNICIPIOS, para os Ms 
pre~ ne Cléw•r~ bem como, à vaiculaQM. sem qualquer CUSlO para a mun~lldade, dos N!Js Oliciai& 
do Poder Legisiatr,,o MUllicipal. 

ÇLÃUS\/LA AYARJA - PI Çomprpyaclo !ln~ 
Para OOmpr!Wação das dcspeSaS da C ÍÍlc1l:lslYe pare~ de $.U$$ p~. serão 

emitidos rnen-te Nota .Flscal oo Slln'lço d& Comrmlcaçllo e ruclbo em 03 (ds) vi~ de conformidada com o 
p<$VE\O na LRF 8 demais leglS!açã,0 partlMnt8 à maléria. 

CLÁUSULA QUINTA- DIIYlalncla tdl fttnaylCIQ 
o 1)111Set'lte Conlralo tert, a '4igl!ncill de 12 - a ~r da ~ ele sua assinatura, sendo

~te renovado na ausência ele rnanifMtaçlo em comArfo das paites, no pazo de 8111 30 {tmlta} <lias. 
antececlentes à data pruvlsla pare o seu eooenamen11>. 

CLÁUSULA SEXTA- PI ftndflq u=,_ 
Na ~lpólese em CIIJI wima ~ detemmar unilateralmente a 1;USpensão ele presente Contrato. sem 

a anuência, por asctl1o, do DIÁRIO, obri~ esta a efatuar o pagame11to ,1$1. em ~ - d8 rodas ~ 
i:,u~ \116 ""!lio "'8llJl!das no clàt:ottet de sua 'ilg6nda, calculado de 800IQQ eom o - de label:a ,por 
em.lOJI. publcsdo, abatido ele mon1anl& l!ISSirn, apul'ado, o somall\rlo cios roco111menlos memel5 ~ànpliclos du-
• ~do~ Conw\0. 

cuusuLA 3UIM6- Pt louJall>lldllll d• Ywclo 
O obj91o ~ Contm:I t lne:dgklel de proces,o liclllltóno por se - de órg~ de 1mrwensa Oficial da 

Muncipio l10<'l 1iMmOi!i d0 M s<, XIII, da Lei fl.666193, de 21 .06.1893, alou de legi511çlo municipal espeelllca da 
próprio enle fedarativo. -o o pl'8Wi10 no Art. 30, 1 e li da CF, e, llfnda, ele 1100,w oom o qua !pre,,,ê os Ans.. 
22 e 28 de OONSl'ITUIÇÃO 00 ESTADO 00 PIAUI, naoessàrlo, 911lfflt8rlto, a suaobrlgalõria i:,ut,llr;:açaolegai. 

ClAUSULA OITAVA - ~ 
Para dlnrnlr dúvidas ou Mlglos ~ do pn,sents, Contrato. fica elei10 o loro da Comarea ele T -,ln 

com expn1$$8 n,n()nela de qualq- oucro, por JT111.1$ l)!MlegÍll(IO (1.111 o ,;ejlj. 

E por estarem ele pleno acoroo quanto ao conlrllllldo. mnwn o ~ inwimenlD em 03 (ris) 1'Í8IS de 
lg.ual ll!lôr, para o mssmo flin e um só eíelto. 

T éte&ina-PI, 02 de J aneiro de 2019 


