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ANO II – CASEARA – SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020 – Nº 048
Portaria nº 001/2020 Caseara, 14 de janeiro
de 2020
“COLOCAR SERVIDORA À DISPOSIÇÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO TOCANTINS, QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CASEARA,
Estado do Tocantins, no uso das atribuições
legais e constitucionais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município, e tendo em vista o
Termo de Cooperação Técnica nº. 13/2019
entre o Município de Caseara e o Tribunal de
Justiça do Tocantins;
RESOLVE
Art. 1º. COLOCAR a servidora municipal,
Eliane Alves e Silva, à disposição do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, para
prestar serviços junto a esse órgão, com ônus
para o órgão de origem, no período de
06/01/2020 a 31/12/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 001/2020.
Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº:11.958.377/0001-74.
Contratada: L R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N°: 23.004.406/0001-48
Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas Fundo Municipal de Assistência
Social e demais órgãos vinculados à mesma.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos
legais a partir de 06/01/2020, revogadas as
disposições em contrário.

Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.

REGISTRA-SE. PUBLICA-SE

Data da assinatura: 31/01/2020.

GABINETE DO EXCELENTISSÍMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
CASEARA, Estado do Tocantins, aos 21
(vinte e um) do mês de janeiro de 2020 (dois
mil e vinte).

Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
SANTANA
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 002/2020.
Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.
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Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº:11.958.377/0001-74.
Contratada: LEMES E LEMES LTDA-ME
CNPJ N°: 13.437.081/0001-33
Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas Fundo Municipal de Assistência
Social e demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.

CNPJ N°: 17.930.584/0001-05
Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas Fundo Municipal de Assistência
Social e demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 003/2020.

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 001/2020.
Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.

CNPJ Nº 12.013.024/0001-64

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ N°: 23.004.406/0001-48

CNPJ Nº:11.958.377/0001-74.
Contratada: LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI
– ME.

Contratada: L R DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
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das demandas do Fundo Municipal de Educação e
demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 003/2020.
Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.

Origem: Contrato nº 002/2020.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.

CNPJ Nº 12.013.024/0001-64

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 12.013.024/0001-64
Contratada: LEMES E LEMES LTDA-ME
CNPJ N°: 13.437.081/0001-33
Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas do Fundo Municipal de Educação e
demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da

Contratada: LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI
- ME
CNPJ N°: 17.930.584/0001-05
Objeto de contrato:. aquisição de material de
copa, cozinha, gêneros alimentícios, carnes e
derivados, material de limpeza, produtos de
higienização, acondicionamento e embalagens
para atendimento das demandas do Fundo
Municipal de Educação e demais órgãos
vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
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Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 002/2020.
Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO.

Origem: Contrato nº 001/2020.

CNPJ Nº 21.568.212/0001-40

Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.

Contratada: LEMES E LEMES LTDA-ME

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO.

Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas da Fundo Municipal de Meio
Ambiente e Turismo e demais órgãos vinculados à
mesma.

CNPJ Nº 21.568.212/0001-40
Contratada: L R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N°: 23.004.406/0001-48
Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas do Fundo Municipal de Meio
Ambiente e demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.

CNPJ N°: 13.437.081/0001-33

Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Data da assinatura: 31/01/2020
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 003/2020.
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Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.

CNPJ Nº 24.851.487/0001-84

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO.

CNPJ N°: 13.437.081/0001-33

CNPJ Nº 21.568.212/0001-40
Contratada: LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI
- ME
CNPJ N°: 17.930.584/0001-05
Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas da Fundo Municipal de Meio
Ambiente e demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Origem: Contrato nº 008/2020.
Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.
PREFEITURA

MUNICIPAL

Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas da Prefeitura Municipal de Caseara
e demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: Contrato nº 009/2020.
Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.
Contratante:
CASEARA

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante:
CASEARA

Contratada: LEMES E LEMES LTDA-ME.

DE

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

CNPJ Nº 24.851.487/0001-84
Contratada:. LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI
– ME
CNPJ N°: 17.930.584/0001-05
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Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas da Prefeitura Municipal de Caseara
e demais órgãos vinculados à mesma.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.

Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

EXTRATO DE CONTRATO

Data da assinatura: 31/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Origem: Contrato nº 006/2020.
Decorrente: Dispensa, oriundo do processo nº
009/2019.
Contratante:
CASEARA

EXTRATO DE CONTRATO

Decorrente: pregão presencial nº 009/2019, Ata de
Registro de Preços n° 003/2020 oriundo do
processo nº 11/2020.
PREFEITURA

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DE

CNPJ Nº 24.851.187/0001-84

Origem: Contrato nº 007/2020.

Contratante:
CASEARA

PREFEITURA

DE

CNPJ Nº 24.851.487/0001-84
Contratada: L R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N°: 23.004.406/0001-48
Objeto de contrato:. aquisição de material de copa,
cozinha, gêneros alimentícios, carnes e derivados,
material de limpeza, produtos de higienização,
acondicionamento e embalagens para atendimento
das demandas da Prefeitura Municipal de Caseara
e demais órgãos vinculados à mesma.

Contratada:
JC
–
CONSULTORIA,
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
CNPJ N° 10.677.125/0001-04
Objeto de contrato: Contratação de serviços
técnicos profissional de Engenheiro(a) Civil para
elaboração de projeto executivo de 01 (uma) ponte
de estrutura mista, na zona rural deste munícipe que
liga o Assentamento Primeiro de Maio vicinal a
fazenda Bacaba e ao Assentamento União, para
atender as necessidades da população que vive
naquela região.
Vigência do contrato: A vigência deste contrato
será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
nos limites e condições estabelecidas no art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, respeitando-se o exercício
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financeiro em relação à Nota de Empenho e
declaração orçamentária na proporção do saldo.
Data da assinatura: 21/01/2020.
Amparo legal: O presente contrato decorre da
Adjudicação na forma da Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993.
SIGNATÁRIO: lldislene Bernardo da Silva –
Prefeita.

Diário Oficial Eletrônico de
Caseara

ILDISLENE BERNARDO DA SILVA
SANTANA

Prefeita Municipal

