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AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA
CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
PROCESSO N° 052/2020
Tendo em vista que o 1º chamamento não
acudiu interessados, sendo a sessão
considerada DESERTA, torna público que fará
realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe
de Apoio, sediada na à Av. Barra do Coco, S/N,
Centro. CEP: 77.680-000, na sala da CPL - do
dia 30 de Março de 2020, 08:00 hrs, 2ª
(segunda) chamada para licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Aquisição de um Veículo
Rodoviário para o Município de Caseara TO.
Informações: no horário das 07:00 as 13:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (063) 3379 - 1376. Email:
cplcaseara.to@gmail.com
Edital:
www.caseara.to.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA
CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
PROCESSO N° 053/2020
Tendo em vista que o 1º chamamento não
acudiu interessados, sendo a sessão
considerada DESERTA, torna público que fará
realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe
de Apoio, sediada na à Av. Barra do Coco, S/N,
Centro. CEP: 77.680-000, na sala da CPL - do
dia 30 de Março de 2020, ás 10:00 hrs. 2ª
(segunda) chamada para licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo MAIOR
LANCE, para: A contratação de instituição
financeira pública ou privada autorizada
pelo Banco Central do Brasil para a
prestação de serviços de gerenciamento e
processamento da folha de pagamento dos
servidores públicos municipais e, em alguns
casos, estagiários, inclusive aqueles que
venham a ser contratados na vigência do

contrato pela Administração do Município
de Caseara - TO.
Informações: no horário das 07:00 as 13:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (063) 3379 - 1376. Para quaisquer
duvidas,
solicitar
através
do
e-mail:
cplcaseara.to@gmail.com e retirada do Edital
no portal de transparência do município,
através do link: www.caseara.to.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA
CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
PROCESSO N° 062/2020
Tendo em vista que o 1º chamamento não
acudiu interessados, sendo a sessão
considerada DESERTA, torna público que fará
realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe
de Apoio, sediada na à Av. Barra do Coco, S/N,
Centro. CEP: 77.680-000, na sala da CPL - do
dia 30 de Março de 2020, ás 14:00 hrs. 2ª
(segunda) chamada para licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo MAIOR
LANCE, para: Contratação de empresa para
a prestação de serviços de hospedagem no
município de Caseara – TO.
Informações: no horário das 07:00 as 13:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (063) 3379 - 1376. Para quaisquer
duvidas,
solicitar
através
do
e-mail:
cplcaseara.to@gmail.com e retirada do Edital
no portal de transparência do município,
através do link: www.caseara.to.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA
CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
PROCESSO N° 067/2020
Tendo em vista que o 1º chamamento não
acudiu interessados, sendo a sessão
considerada DESERTA, torna público que fará
realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe
de Apoio, sediada na à Av. Barra do Coco, S/N,
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Centro. CEP: 77.680-000, na sala da CPL - do
dia 30 de Março de 2020, ás 16:00 hrs. 2ª
(segunda) chamada para licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo MAIOR
LANCE, para: Contratação de empresa
especializada em fornecimento de refeições
preparadas, cento de salgado e kit lanches.
Informações: no horário das 07:00 as 13:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (063) 3379 - 1376. Para quaisquer
duvidas,
solicitar
através
do
e-mail:
cplcaseara.to@gmail.com e retirada do Edital
no portal de transparência do município,
através do link: www.caseara.to.gov.br
MUNICÍPIO DE CASEARA – TO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A comissão permanente de licitação do
município torna público irá realizar nas
dependências da Câmara Municipal, sito à Rua
Araguaia, S/N, Centro. CEP: 77.680-000. O
procedimento licitatório abaixo mencionado, o
edital e seus respectivos anexos estarão
disponíveis no endereço retro mencionado,
maiores informações estarão disponíveis pelo
telefone (63) 3379-133 ou pelo e-mail:
contato@cm@caseara.to.gov.br ou ainda no
site: www.caseara.to.leg.br.
Pregão Presencial. 001/2020 (SRP).
Demandante: Câmara Municipal de Caseara.
Processo administrativo: 001/2020
Critério de Julgamento: Menor preço por Item.
Objeto da licitação: Constitui objeto da presente
licitação a contratação em regime de execução
indireta, serviços de Assessoria Jurídica e Contábil,
de forma contínua junto a Câmara Municipal de
Caseara – TO.

Data da sessão: 31/03/2020; Horário:
08hs0min.

MUNICÍPIO DE CASEARA – TO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
A comissão permanente de licitação do
município torna público irá realizar nas
dependências da Prefeitura Municipal, sito à
Av. Barra do Coco, S/N, Centro. CEP: 77.680000, na sala da CPL. O procedimento licitatório
abaixo mencionado, o edital e seus respectivos
anexos estarão disponíveis no endereço retro
mencionado, maiores informações estarão
disponíveis pelo telefone (63) 3379-1376 ou
pelo
e-mail
institucional:
licitacao@caseara.to.gov.br ou ainda no site:
www.caseara.to.gov.br.
Pregão Presencial. 0011/2020 (SRP).
Demandante: Prefeitura Municipal de
Caseara.
Processo administrativo: 064/2020
Critério de Julgamento: TIPO MENOR PREÇO
POR ITEM.

Objeto da licitação: Contratação de uma
Empresa, especializada em prestação de serviços
continuados de consultoria e assessoria técnica em
engenharia civil, ambiental e de segurança do
trabalho bem como formular balizamento e projetos,
baseado nas tabelas oficiais governamentais.
Elaborar planos de trabalho com todas
especificações.
Acompanhar
processos
de
cadastramento e liberações de eventos junto ao
Bombeiro Militar do Tocantins e a Capitânia Fluvial
do Araguaia, e demais órgão de controle, referente
à documentação elaborada. Realizar projetos de
engenharia para eventos dentro do município.
Elaborar e acompanhar in loco projetos de obras e
construções civil dentro do município, bem como
assessoria e consultoria na elaboração de projetos,
pareceres, estudos, planejamentos e Gestão de
Convênios oriundos de recursos municipais,
estaduais e federais, de forma continuada,
prestação
de
contas,
cadastramento,
gerenciamento e prestação de contas e outros
serviços.
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Data da sessão:
10hs30min.

31/03/2020;

Horário:

Caseara - TO, 17/03/2020.
Amanda Rafaela Gomes Azevedo
Presidente da CPL

Diário Oficial Eletrônico de
Caseara
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