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ANO I – CASEARA – QUINTA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2019 – Nº 026
MUNICÍPIO DE CASEARA– TO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O município de Caseara - TO, por intermédio de
sua comissão permanente de licitação, faz
saber a todos os interessados que se encontra
aberto o procedimento licitatório TOMADA DE
PREÇOS 001/2019, oriundo do processo
007/2019, com o objetivo de contratar empresa
em regime de empreitada por preço global para
execução de obras e serviços de engenharia
com vistas à construção de uma ponte mista na
zona rural do município. A entrega dos
envelopes se dará até as 10hs00min do dia 18
de outubro de 2019, a abertura e julgamento da
seção dar-se-á as 10h10min do mesmo dia, na
sala de reuniões da prefeitura municipal, sito á,
Av. Trajano de Almeida, nº 264, Centro. CEP:
77.680-000. O edital e seus respectivos
anexos, em inteiro teor, estarão disponíveis aos
interessados de 2º a 6º feiras, das 08hs30min
às 12h30min, na sala da CPL, maiores
informações estarão disponíveis pelo telefone
(63)
3379-1376
ou
pelo
e-mail:
cplcaseara.to@gmail.com.

capaz, portadora do RG. 078487 SSP/TO, e
do CPF (MF) nº. 771.614.081-72, torna
pública a rescisão unilateral de contrato
oriundo da Tomada de Preços 003/2015
anteriormente celebrado com a empresa M.B.
DA ROCHA ARRAIS MAIA – ME, inscrita no
CNPJ nº 09.536.676/0001-79, proveniente
do contrato de repasse nº 8004643/2014 –
OPERAÇÃO nº 1017964-84. Tendo como
base legal além do termo de rescisão, os
Artigos 77, 78, inciso I c/c 79 da Lei federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e no artigo 476
do código civil Brasileiro, bem como a
cláusula 4.6 do aludido contrato.
Caseara – TO, 03/06/2019.
Ildislene Bernado da Silva Santana
Prefeita Municipal

Caseara - TO, 02/10/2019.
Amanda Rafaela Gomes Azevedo
Presidente da CPL
MUNICÍPIO DE CASEARA– TO
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE
CONTRATO
O município de Caseara - TO, com sede no
(a) Av. Trajano Almeida, Nº 264, Centro,
Caseara – TO, CEP: 77.680-000, e com foro
na Comarca de Araguacema - TO, inscrita no
CNPJ
(MF)
nº.
24.851.487/0001-84,
representada por sua Prefeita, a Sra. Ildislene
Bernardo da Silva Santana, brasileira, maior,

Diário Oficial Eletrônico de
Caseara

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
SANTANA

Prefeita Municipal

