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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 

Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA 

CNPJ: 01.608.768/0001-05 

 

Processo n.º 283.7/2020 

RATIFICAÇÃO 

Face ao posicionamento da Comissão 

Permanente de Licitação e as demais peças que instruem o 

presente processo, RATIFICO, para Distribuição de kites de 

merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino 

de Nova Colina, Nova Colinas (MA), 21 de julho de 2020. 

Joseí Rego Ribeiro Prefeito Municipal. 

 

 

Processo n.º 301.9/2020 

Dispensa de Licitação 

RATIFICAÇÃO 

Face ao posicionamento da Comissão 

Permanente de Licitação e as demais peças que instruem o 

presente processo, RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, 

da Lei 8.666/93, a dispensa de licitação para perfuração de 04 

(quatro) poços artesiano, em favor da empresa A A B LIMA, 

CNPJ: 07.419.066/0001-60 no valor de R$ 99.273,18 

(noventa e nove mil duzentos e setenta e três reais e dezoito 

centavos) Nova Colinas (MA), 28 de setembro de 2020. Joseí 

Rego Ribeiro Prefeito Municipal. 

 

 

Processo n.º 307.9/2020 

Dispensa de Licitação 

RATIFICAÇÃO 

Face ao posicionamento da Comissão 

Permanente de Licitação e as demais peças que instruem o 

presente processo, RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, 

da Lei 8.666/93, a dispensa de licitação para aquisição de 

quites de enxoval para auxílio natalidade destinado a família 

carente do município de Nova Colina, em favor da empresa 

V. P. PINTO XAVIER E COMERCIO-ME, CNPJ: 

05.130.949/0001-20. no valor de R$ 8.068,80 (oito mil 

sessenta e oito reais e oitenta centavos). Nova Colinas (MA), 

28 de setembro de 2020. Joseí Rego Ribeiro Prefeito 

Municipal 

 

 

Processo n.º 310.10/2020 

Dispensa de Licitação 

RATIFICAÇÃO 

Face ao posicionamento da Comissão Permanente 

de Licitação e as demais peças que instruem o presente 

processo, RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, da Lei 

8.666/93, a dispensa de licitação para contratação de empresa 

de forma emergencial para fornecimento de equipamentos 

hospitalares para o hospital municipal de Nova Colinas/MA, 

em favor da empresa D R REPRESENTAÇÕES LTDA 

CNPJ: 04.954.908/0001-95, no valor de R$ 148.712,63 

(cento e quarenta e oito mil setecentos e doze reais e sessenta 

e três centavos) Nova Colinas /MA, 08 de outubro de 2020. 

Joseí Rego Ribeiro Prefeito Municipal. 

 

Processo n.º 312.10/2020 

Dispensa de Licitação 

RATIFICAÇÃO 

Face ao posicionamento da Comissão 

Permanente de Licitação e as demais peças que instruem o 

presente processo, RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, 

da Lei 8.666/93, a dispensa de licitação para prestação de 

serviços de recondicionamento de motor bomba e aquisição 

de bombeador em favor de M M MOREIRA COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI CNPJ: 02.938.020/0001-33, no valor de 

R$ 13.585,00 (treze mil quinhentos e oitenta e cinco reais), 

Nova Colinas -MA, 13 de outubro de 2020 Joseí Rego 

Ribeiro Prefeito Municipal. 


