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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 0252.05/2020 

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 de forma emergencial, cama leito 

hospitalar e protetor facial, em favor da empresa BRASIL 

DISTRIBUIDORA DE MED. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-

ME. CNPJ: 30.249.069/0001-14, no valor de R$ 12.840,00 (doze 

mil, oitocentos e quarenta reais). Nova Colinas (MA), 08 de maio de 

2020. Joseí Rego Ribeiro - Prefeito Municipal. 

 

Processo n.º 0255.05/2020 

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 de forma emergencial para 

fornecimento de de mascaras para enfrentamento da COVID-19, em 

favor da empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 02.956.130/0001-28, no valor 

de R$ 16.000,00(dezesseis mil reais), Nova Colinas (MA), 08 de 

maio de 2020. Joseí Rego Ribeiro - Prefeito Municipal 

 

Processo n.º 0246.04/2020 

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 aquisição e instalação de uma peça para 

pé de caixa d’agua pré-moldada para ser instalado na no Povoado 

São Bento neste município, em favor de PREMOBRAZ 

ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA CNPJ: 

35.174.226/0001-93, no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), Nova 

Colinas (MA), 30 de abril de 2020. Joseí Rego Ribeiro - Prefeito 

Municipal. 

 

Processo n.º 0220.03/2020 

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 concerto de 

poste de energia elétrica da subestação da escola Iramita Canaã 

Brasileiro na Rua Edison Lobão, em favor de P H ELETRICA 

COMERCIO E SERVIÇO LTA CNPJ: 11.144.184/0001-80, no 

valor de R$ 2.620,00(dois mil e seiscentos e vinte reais).  Nova 

Colinas (MA), 12 de março de 2020. Joseí Rego Ribeiro - Prefeito 

Municipal 

 

 

Processo n.º 0251.05/2020 

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 de forma emergencial para 

fornecimento de teste rápido para o COVID-19, em favor da 

empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

EIRELI, CNPJ: 02.956.130/0001-28, no valor de R$ 

16.000,00(dezesseis mil reais). Nova Colinas (MA), 08 de maio de 

2020.Joseí Rego Ribeiro - Prefeito Municipal. 

 

Processo n.º 0247.04/2020 

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 capacitação para o atendimento de 

COVID-19 para os profissionais da saúde de Nova Colinas, em 

favor de L A MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI CNPJ: 

26.643.352/0001-59, no valor de R$ 9.000,00(nove mil reais). Nova 

Colinas (MA), 04 de maio de 2020. Joseí Rego Ribeiro - Prefeito 

Municipal.  

 


