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Caraíbas

Licitações

Prefeitura Municipal de Caraíbas-BA
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, Centro
Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012
Caraíbas - Bahia - CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20
ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

057/2021

O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso da competência que lhe outorga a Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu
art. 75,II., no parecer da Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem
formalizar AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa:

DAVID SANTOS SOUZA 48157622875

CNPJ: 26.315.047/0001-38

VALOR DO CONTRATO: R$31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021
Objeto: Aquisição de Modulados para atender a necessidade das secretarias municipais, conforme especificado na planilha da
dispensa de licitação.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
12 de Novembro de 2021.
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as
formalidades da Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando
ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo de Dispensa de Licitação,
contratando a empresa:
DAVID SANTOS SOUZA 48157622875
CNPJ: 26.315.047/0001-38
VALOR DO CONTRATO: R$31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021
Objeto: Aquisição de Modulados para atender a necessidade das secretarias municipais, conforme especificado na planilha da
dispensa de licitação.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
12 de Novembro dee 2021.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021
O Prefeito Municipal de Caraíbas-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da
Comissão Permanente de Licitação, tendo como base legal o Lei Federal N° 14.133 de 01/04/2021,seção III,no seu art. 75,II, AUTORIZA
a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratando a empresa:

DAVID SANTOS SOUZA 48157622875

CNPJ: 26.315.047/0001-38

VALOR DO CONTRATO: R$31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais).
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021
Objeto: Aquisição de Modulados para atender a necessidade das secretarias municipais, conforme especificado na planilha da
dispensa de licitação.
Constante do respectivo Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser celebrado o contrato com a mesma.
Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Caraíbas-Ba,
12 de Novembro de 2021.
RESUMO DE CONTRATO DL Nº 003-11/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraíbas
CONTRATADA:
DAVID SANTOS SOUZA 48157622875
Objeto: Aquisição de Modulados para atender a necessidade das secretarias municipais, conforme especificado na planilha da
dispensa de licitação.
VALOR DO CONTRATO: R$31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 17 de Nvembro de 2021.
PRAZO DE DURAÇÃO:
31 de Dezembro de 2021.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação nº 057/2021
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