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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 Administrativo nº 088.8/2021 

Dispensa de Licitação nº 019/2021 

 

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço de 

esgotamento e limpeza de fossas séptica e sumidouro para atender as 

necessidades das secretarias solicitantes de Nova Colinas –MA. 

 

DESPACHO 
 

Face ao disposto no processo à epígrafe, e tendo em 

vista o parecer jurídico acostado e a demonstrada necessidade da 

contratação descritos neste processo, AUTORIZO a contratação direta 

da empresa, G. A. DA SILVA - HIGIENIZADORA – ME, CNPJ: 

11.712.289/0001-98, na forma do Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, 

para contratação de empresa para prestação de serviço de esgotamento e 

limpeza de fossas séptica e sumidouro para atender as necessidades das 

secretarias solicitantes de Nova Colinas –MA, no valor de R$ Valor: R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), a serem adquiridas de acordo as 

necessidades das Secretarias solicitantes de Nova Colinas- MA. 

 

Publique-se conforme determina o parágrafo único do 

artigo 72 da Lei nº 14.133/2021. 

 

Nova Colinas - MA, 16 de agosto de 2021. 

 

 

___________________________________ 

Joseí Rego Ribeiro 

Prefeito Municipal 

 

 

Processo Administrativo nº 090.8/2021 

Dispensa de Licitação nº 020/2021 

 

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de bateria automotiva 

para os veículos pertencente à frota municipal, para atender as 

necessidades das secretarias solicitantes de Nova Colinas –MA. 

 

DESPACHO 
 

Face ao disposto no processo à epígrafe, e tendo em 

vista o parecer jurídico acostado e a demonstrada necessidade da 

contratação descritos neste processo, AUTORIZO a contratação direta 

da empresa, RIBEIRO COMERCIO DE RADIADORES E PEÇAS 

LTDA: CNPJ: 14.410.240/0001-79, na forma do Art. 75, II, da Lei nº 

14.133/2021, para contratação de empresa para aquisição de bateria 

automotiva para os veículos pertencente à frota municipal para atender 

as necessidades das secretarias solicitantes de Nova Colinas –MA, no 

valor de R$ Valor: R$ 40.540,00 (quarenta mil quinhentos e  quarenta 

reais), a serem adquiridas de acordo as necessidades das Secretarias 

solicitantes de Nova Colinas- MA. 

 

Publique-se conforme determina o parágrafo único do 

artigo 72 da Lei nº 14.133/2021. 

 

Nova Colinas - MA,01 de setembro de 2021. 

 

 

___________________________________ 

Joseí Rego Ribeiro 

Prefeito Municipal 

 

 

 
Processo nº 095.8/2021 

Dispensa de licitação nº 021/2021 

 

OBJETO: contratação de empresa para locação de um veículo 

compactador de lixo para suprir as necessidades da secretaria de 

infraestrutura da Prefeitura Municipal de Nova Colinas – MA no 

recolhimento do lixo. 

 

DESPACHO 
 

Face ao disposto no processo à epígrafe, e tendo em 

vista o parecer jurídico acostado e a demonstrada necessidade dos 

equipamentos descritos no processo, AUTORIZO a contratação direta 

da empresa, F DE ASSIS DOS SANTOS MOURAO LTDA, CNPJ 

:19.279.297/0001-02, , na forma do Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, 

para contratação de empresa para locação de um veículo 
compactador de lixo para suprir as necessidades da secretaria de 
infraestrutura da Prefeitura Municipal de Nova Colinas – MA no 
recolhimento do lixo objeto deste processo, no Valor: R$ 49.000,00 

(quarenta e move mil reais), a serem adquiridas de acordo as 

necessidades da Saúde de Nova Colinas- MA. 

 

Publique-se conforme determina o parágrafo único do 

artigo 72 da Lei nº 14.133/2021. 

 

Nova Colinas - MA, 01 de setembro de 2021. 

 

 

___________________________________ 

Joseí Rego Ribeiro 

Prefeito Municipal 

 


