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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 nº 323.12/2020 

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 execução de 

serviços Cobertura de despensa de internação para tratamento 

da Covid-19 do Prefeito Municipal em Exercício: Sociedade 

Beneficente São Camilo (São José) CNPJ: 60.975.737/0022-

86 Valor: R$ 4.984,23 (quatro mil novecentos e oitenta e 

quatro reais e vinte e três centavos). Nova Colinas - MA, 14 

de dezembro de 2020. Joseí Rego Ribeiro Prefeito Municipal. 

 

Processo nº 324.12/2020 

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 execução de 

serviços elétricos e reparo e programação do painel da 

ambulância grande (SPRINTER) tendo em vista a 

necessidade desta ambulância para a saúde de Nova Colinas, 

em favo da Empresa: C. Queiroz Ferreira, CNPJ: 

02.310.368/0001-81, no valor de R$ 8.995,30 (oito mil 

novecentos e noventa reais e trinta centavos). Nova Colinas - 

MA, 24 de dezembro de 2020. Joseí Rego Ribeiro Prefeito 

Municipal. 

 

Processo Administrativo nº 325.12/2020 

Inexigibilidade 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 inexigibilidade de licitação para 

contratação de Banda Musical para realização de show que a 

ser realizará no próximo dia 31 de dezembro de 2020, em 

Praça Pública, nas festividades comemorativas de réveillon 

de 2020, conforme requisição do Secretário Municipal, em 

favor de J K Nunes da Nobrega CNPJ: 08.358.514/0001-25, 

no valor de: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais). Prazo: Até 31/12/2020. Nova Colinas (MA), 28 de 

dezembro de 2020. JOSEÍ REGO RIBEIRO Prefeito 

Municipal. 

 

 


