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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS 

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

CNPJ: 01.608.768/0001-05 

 

CONVITE 

O Prefeito Municipal de Nova Colinas/MA 

convida a população em geral para participarem de Audiência 

Pública a ser realizada no auditório da Câmara Municipal de 

Vereadores dia 25 de setembro de 2020 à partir das 19:00 

horas, para prestação de contas referente ao Segundo 

Quadrimestre de 2020, demonstrando o cumprimento das 

metas fiscais, em atendimento ao que dispõe a Lei 

Complementar 101/00, e Lei Orgânica do Município. 

Atenciosamente, 

 

JOSEÍ RÊGO RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

(via original assinado) 

 

_________________________________________________ 

 

Processo n.º 294.8/2020  

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 confecção 

e reparação de portão porta, grade e estrutura metálica de 

ferro sob medida, para atender as necessidades de segurança 

dos prédios e logradouros públicos, em favor de WESLLYM 

DOS REIS SANTOS CNPJ: 21.381.277/0001-81, no valor de 

R$ 41.710,00 (quarenta e um mil e setecentos e dez reais), 

Nova Colinas (MA), 21 de agosto de 2020. Joseí Rego 

Ribeiro Prefeito Municipal. 

_________________________________________________ 

 

Processo n.º 299.9/2020 

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 prestação de serviços e 

manutenção dos consultórios odontológicos em favor de: 

JEAN CLAUDIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR. CPF: 

065.273.663-70, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais),Novas Colinas (MA), 04 de setembro de 2020. Joseí 

Rego Ribeiro Prefeito Municipal. 

 

Processo n.º 302.9/2020 

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 contratação de empresa 

para fornecimento de Material Permanente – mobiliários em 

geral, aparelhos e equipamentos eletrodoméstico, em favor da 

empresa I C H C NASCIMENTO EIRELI, CNPJ: 

33.378.702/0001-62 no Valor de R$ 45.708,00 (quarenta e 

cinco mil e setecentos e oito reais),Nova Colinas (MA), 17 de 

setembro de 2020, Joseí Rego Ribeiro Prefeito Municipal. 

 

 


