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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 258.05/2020 

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 a reposição de 

janelas de vidros em acrílico em favor de JOSE NAILTON 

CASEMIRO CPF: 114.380.373-68, no valor de R$ 10.010,00 

(dez mil e dez reais), Nova Colinas (MA), 25 de maio de 

2020. Joseí Rego Ribeiro Prefeito Municipal. 

_________________________________________________ 

Processo n.º 259.05/2020 

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 e instalação 

de um motor bomba em favor de H.B. DE SOUSA 

FIGUEIREDO CNPJ: 13.190.542/0001-16, no valor de R$ 

8.767,29 (oito mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e 

nove centavos), Nova Colinas (MA), 20 de maio de 2020. 

Joseí Rego Ribeiro Prefeito Municipal 

_________________________________________________

Processo n.º 0260.05/2020 

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 

para fornecimento de colchoes hospitalares para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Nova 

Colinas, em favor de J E LUCENA COMECIO DE 

COLCHOES LTDA CNPJ: 17.102.905/0001-75, no valor de 

R$ 3.238,80 (três mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta 

centavos), Nova Colinas (MA), 20 de maio de 2020. Joseí 

Rego Ribeiro Prefeito Municipal 

 

_________________________________________________ 

Processo n.º 261.5/2020 

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 e 

prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas 

sumidouros em favor de G.A DA SILVA 

HIGIENIZADORA-ME CNPJ: 11.712.289/0001-98, no valor 

de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), 

Nova Colinas (MA), 01 de junho de 2020. Joseí Rego Ribeiro 

Prefeito Municipal. 

_________________________________________________ 

Processo nº 262.5/2020 

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 troca de freios dos 

ônibus escolares deste Município, em favor de E R FREIOS 

LTDA CNPJ: 26.760.614/0001-65, no valor de R$ 

17.160,02(dezessete mil e cento e sessenta reais e dois 

centavos), pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se, 

Registre-se e Publique-se. Nova Colinas (MA), 13 de maio de 

2020 Joseí Rego Ribeiro Prefeito Municipal 

_________________________________________________ 

Processo n.º 0267.5/2020 

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 uma unidade de 

ventilador mecânico para enfrentamento da COVID-19, em 

favor da empresa ALEADRO GONSALVES 

PASSARINHO-EPP, CNPJ: 00.795.813/0001-15. No Valor: 

R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) Nova Colinas 

(MA), 05 de junho de 2020. Joseí Rego Ribeiro Prefeito 

Municipal 

 

 

 

 


