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PÁGINA CERTIFICADA

11 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 006/2022.

A Presidente da Comissão de Contrataçao Caatiba – Bahia, com base no art. 75, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com 
suas ulteriores alterações, ADJUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 006/2022 – objetivando 
fornecimento de gêneros alimentícios (peixes) para serem distribuídos às pessoas carentes do Mu-
nicípio de Caatiba-Bahia durante o período da "Semana Santa”. A Prefeita lança o Ato Formal para 
a contratação DIFEWA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ nº 40.370.870/0001-77, com endereço comercial AV Vitoria da Conquista nº 198-A ,Barra do 
Choça Bahia, representado neste ato por o srº. Fernando Di Lauro Wanderley, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 14.771.527-09, emitido pelo SSP/
BA, inscrito no CPF sob o n° 084.187.265-12. Valor global da Dispensa: R$ 25.500,00 (vinte e cinco 
mil e quinhentos reais). Comissão Permanente de Licitação – 11 de Abril de 2022. Robson Lima 
Rocha. Agente de Contratação.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
006/2022.

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, com base no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133 de 01 de Abril de 2021, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas 
ulteriores alterações, torna público a Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 006/2022 Obje-
to– objetivando fornecimento de gêneros alimentícios (peixes) para serem distribuídos às pessoas 
carentes do Município de Caatiba-Bahia durante o período da "Semana Santa”. A Prefeita lança o 
Ato Formal para a contratação de DIFEWA EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 40.370.870/0001-77, com endereço comercial AV Vitoria da Conquista 
nº 198-A ,Barra do Choça Bahia, representado neste ato por o srº. Fernando Di Lauro Wanderley, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 14.771.527-
09, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 084.187.265-12. Valor global da Dispensa: R$ 
25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, devendo ser celebrado o contrato com: DIFEWA EMPREENDIMEN-
TOS LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja 
minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeita, 11 de Abril de 2022. Maria 
Tânia Ribeiro Sousa - Prefeita Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022.

A Prefeita Municipal de Caatiba – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, e no Parecer Jurí-
dico com suas ulteriores alterações, ante a Dispensa de Licitação n° 006/2022 – Objeto: objetivando 
fornecimento de gêneros alimentícios (peixes) para serem distribuídos às pessoas carentes do Mu-
nicípio de Caatiba-Bahia durante o período da "Semana Santa”. Para a contratação de DIFEWA EM-
PREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.370.870/0001-
77, com endereço comercial AV Vitoria da Conquista nº 198-A ,Barra do Choça Bahia, representado 
neste ato por o srº. Fernando Di Lauro Wanderley, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade nº 14.771.527-09, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 
084.187.265-12. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as 
medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global do fornecimento é de: R$ 25.500,00 (vinte e cinco 
mil e quinhentos reais). Caatiba, 11 de Abril de 2022. Maria Tânia Ribeiro Sousa - Prefeita Municipal.


