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• 
e5TADO DO PIAOI 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE DOMINGOS MOUlllo 
CNPJ: 06.SS3.9l1/0001-22 
END:,PRAÇA DA MATRIZ,135, CENTRO 
DOMINGOS MOURÃO- PI 

CONTRATANITE 

P,refeltura ele DOMINGOS MOURÃO , CNPJ;. 06..553.911/0001·22 , localizada na PRAÇA DA 
MATRIZ,llS, CENTRO neste aro reprg.,,,tada POT JÚLIO C1ESAR BA:RBOSA FFtANCO. Prefeito Munlclpiali, 

TELEVl51.0 PIONEIRA LIDA. (TV CIDADE VER~. pe,;w;, Jurídica de d Irei to privado lnwlta no CN PJ n!I! 
09.590 .. 480/000.1-Q, com endereço na Rua Godorredo Freire, n• 1642, 8altr0 Monttc Casulo, CEP 
64016-830, na cidade de iereSilna/PI, nem ate representada na forma dos atos constitutivos em vigor, 
pelo Diretor Jesus Elias Tl!Jra FIiho; 

OBIETO 

Autorliaçllo da reoepçllo e retr■nsmlsslo, pela CONTRATANTE e sob a responsabilidade desta, do sinal 
abeno da programaç;lo da TV aDAOE VERDE no munlcfplo de Domtngos Mourão/PI; 

CLAUSULAS E. WNDICÕES 

1':!,1:!Mà~11,J;1W1:lli!J:iii." A CONTRATADA. concesslon:lrla do Serviço de Radiodifusão de sons e Imagens 
no Município de Terdln.i, Estado do Plilut conforme Deaeto n·. 87.190 de 19.05.1982, velculanl sinal 
de televlslo gerado via s■fflllte, da sua programação normal, a>m qualidade e oontlabllld:ad", 
au>tor'l:tando à CONTRATANTE a recepção e a retransmissão local, roo âmbito do referido Município; 

q.ÃUSULA SEGUNDA; A tnfraestrutura e 01 eq,ulparnento1 necMdrlos para a recepção e retransmissão 
do dnal ficarão sob responsabilidade da CCINTIRATANITE e de pesso.11 por ela Indicado, sendo que, em 
caso de nece,;~ldade e mediante 3\/lso prévio de pelo menos 72 (setenta e duas) horas, a CONTRATADA 
prest..rá auxílio técnico para correçã.o ou restabelecimento da retransmlsslo, ffcanclo desde Ioga 
ressalvado, contudo, que a CONTRATADA não s-e responsabllltará por !.Vl'!ntuals danos ou defeitos 
i:ausadôS pelo manuseio ínwrreto e/ou efetuildo por pe-1 nao t\abUitado; 

CLÃUSULA TERÇEjRA;Pela autorlzai;,lo da receber, Irradiar e repetir o sinal da TV OIDADE VER,DE. 
00nforme c1,usula Pnm;,tra, bem como pelo aux0I,:, témlco, referido ri;, aáusula Seguncla, a 
CONTRATANITE p;Qará à CONTRATADA a quantia, mensal de R$ 1500,00 (Hum mll e quinhentos reais), a 
ser anualmente re;iJuslllda tcnd o como base 01 [n d Ices do IGPM ou IGP ou IPC, previstos e aou mulados 
no p,;rfodo, o qué for m;,ior 

CLÃUSUlA QUARJA; A CONTRATANTE s-e obrtp ao papml!r1ta me,u;al da lmporthda flQda T\il 

d~usut.i ;,menor que ~ felw ;,trvvés de d&llo m1 tontil d.i Prefeltur.1 de DOMINGOS MOURÃO 
otnvis d• -.Inda 0129-5 c:onibo oomml2 ZZ..!136,,9 e credlt6--!o na Canta Carnnta 'NI 71193--X d■ 
Ac~ 5W,7 do ~ do Bnlsll, da COl'ffflATAOA. p,ira a cobeftura do p;l8ilmento dos iervfÇ05 oni 

contratados. 

Panpwfu llnlm: Durallle ■ vlg'ênda deste Contnrto, • CONTRATANTE fica f111pedlda de ,umr, por 
qu;,lque,- motlvQ, • •~uçl(I de -,nento (~bilo) merisal de que trata • Odusule , sem a PféYl'a 
anuencla da CONTRATADA,, que dever:! :ser a>munlcada, ~ esatto, com antecedênda mínima de 60 
(sessenta) dlu. -

QMJSULA QIJINJA; O pn,$eflte contnoto entra em vi8l)r n1 d8ta de su1 assinatura e tenl validade atll o 
dia 31/12/2.lll:9, sendo 1vtometk.amente pronropdo por prazo lndetcrm!11111do, se.até 60 (sessenta) dias. 
ante,; d;, data do seu término, nen.humil dti paru:s houver manifestado, por escrtto, sua lntançlo d• 
l!ncerri-lo; 

QÃUSULA SEXTA; Pe comum ;1cordo, a qualquer tempo, CONTRATANTE e CONlRATADA poderio 
~ndir o p-nn= ~o, n115 condições • serem i,actuaclu no momento da rescisão, llffllllés de 
comunicação esalU com, 110 rnlnlmo, 60 (Rm:ntil) dia de anteadênd■; 

QÁUSULA srnMA: Bte contrato n$o estabeieoe q~lquer vínculo societário ou emprqatfclo en1re
CONTRATANIE e CONTRATADA, de mar,eira que nenhuma das parta est6 nomeada ou autorlzact■ ■ 
lllr como •~ lesal ou c,om,;rdal da outra e nlo lri firmar qualsqu"'° ,;,omproml$so$ ou dedaraçCes, 
em nome dia outra; 

aAUSULA QITAYA· Fíca eleito o Foro da ComaTC8de Teresina, Estado do Plau~ com e,ccluslo de 
qualq,uer outro, ,~ ma~ prMteat■do q,ue 5ela, PllrB dinmrr •s d~wlu que POSAm 5\Jfllr na .xecuçlo, 
do presente contrvto-

E por esbrem uslm Justlls e contnrtadas, assinam o presente lnstn.rmento, em 2 (duas) vias ele lcual 
teor e fom,41, para que produiam seus efeitos lqals e Jurfdlcos. 

Domlnp Mourto, PI ilO de Janeiro d• 2019 

.JWO~~ 

Pr.r.lto 
RG:045.51r.1.6!14.0-51E-MIN Dl'F 

CPF:9!3.16J.D3-CIO 

• 
ESTADO DO PIAut 
Prefeltara M. unicipal de Ela. blo Veloso 

1 

~ . ~~~º 
CNPJ 06.554.844/0001-60- Praça José Martins, 41~ 
- CEP: 64.325"!:l(lO - Fone: (086) 3285 - 1152 R.IU.lo ,wu ,.,,,,., 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTR.f11YO N'()()7/2019 - PMEV 

IDAl4DA DE PREÇOS N' OOJ/2019 

A Prefeitma Munfolpal de Elesbio V cioso (PJ), através da Comilisão Pmnanente de Llc:ílação, avisa. 
aos interessadoli que fará realizara abertura da Tomada de Preços n• 001/2019 do Tipo Menor Preço 
Unitário - Empreitada Global. 
DATA: 28 de Pevereíro de 2019. 
HORAS: 08h:30mín 
OBIETO: Coutratação de empresa de engenharia para eitecuç&J da Obra de Co:nstrução do Muro de: 
fechamento no entorno do Tmeoo do Pndio da Creche Pró-Infãncia, Tipo 2 - Padrão FNDB. no 
municlpio de Bl.esbão Velooo/PI, oonfonne Projetai Bspecifü:ações Técnicas, Planilha Orçamenllíria. 
e Cronograma Fillico-financeiro, anexos do Edilal. 
RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL'BDUCAÇÃO 30-/4 

oi..: o Rdilal da Tomada de l'ftiços MI epigrafe se encootta à disposição dos imeressados na sede da. 
Prdcilma Mu!licipal de Ele:sbio Veloso - PI, oom a Comissão Pmnaocotc de Licitação e no site do Tribunal 
de Coola8 do Estado do PiauV ICE· PI. 

EIC11bão Veloso (P'l), 13 de Fevereiro de 2019. 

KÁTIA PEREIRA DA SD..V A 
~ da CPL 

STADO DO PIA Í 
Prefeitllra Municipal de Elesbão Velo o 
CNPJ 06.554.844/0001-60 - Praça Jo 'é Martins, 41 - Bairro: Vennelha -
CEP: 64-325-000 - Fon.e: (086) 32 5- 1152 

AVI OD ELICITAÇÀO 
PROCESSO A.DMINIST'RATIVO N'0J0/2019- PMEI' 

PREGÃO PRESENCIAL N• 00511019 • SRP 

A Prefoit\lTII Municipal de Elesbiío Velr.iliQ - PI. a1nlvés do ·eu Pregoeiro Oficial, d .gJUIOO pela 
Por1llria n' 002/2019 de 02.01.2019, 1orna pliblico aos intcressado.s que fará realizar às 0811:JOmln do 

di1125 de Fevereiro de 2019, a abertura do PREGÃO PRESE CIAL 00512019 - SRP. 

OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de fornecedor e Genoro Alimentícios em 
Geral, para mpo ição da Alimentação Escolar, manutenção do CAPS e do SCPV do Município de, 
Elesbão Ve!oso - PJ, ecmfonne quantidades e Especificações oonsiantes do Tenno de Referencia -
Anexo I deste edil.a!. 

RECURSOS: EDUCAÇÃO 300/4 e PNAF/ FUS e Rec. Vinculados da Snúde'FMAS e Rcc. 
VincuJl!dos do FMAS 

Obs.: O edital e eus 1111exos se enoon1ra à disposição dos inleressados na sede da Prefeilt!ra Municipal 
de Blesbão Veloso, oom a Comissão Permanente de. Llci~uipe do Pregoeiro, das 07h:30min às 
13h:3 Omin, de segunda a sexta-feira e no site do TCE/Pl 

ElcsbãoVdoso - Pl, 13de Fevereiro de 2019. 

WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA 
Pregoeiro/PMEV 


