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6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 11/2018 

 

Contratada:JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA – 

E.P.P 

Objeto:Contratação de serviços de transporte, através de 

veículos, para efetuar transporte de ida e volta de alunos até as 

escolas existentes no município 

Motivo: Fica ACRESCIDO o referido contrato n.º 11/2018 o 

item descritos no presente aditivo LINHA 05, horários 

11h30min  – Escola Pólo/ Fazenda Diamante/ Fazenda Serrinha, 

distância percorrida ida e volta percorrida, na quantidade de 10 

km, no valor R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), por 

quilometro rodado, valor total diário R$ 37,00 (trinta e sete 

reais), valor mensal de R$ 740,00 (duzentos e vinte e dois reais), 

e anual de R$ 8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais) do 

pactuado. LINHA 05, horário 17h50min - Escola Pólo/ Fazenda 

Diamante/ Fazenda Serrinha, distância percorrida ida e volta 

percorrida, na quantidade de 10km, valor R$ 3,70 (três reais e 

setenta centavos), por quilometro rodado, valor total diário R$ 

37,00 (trinta e sete reais), valor mensal de R$ 740,00 (duzentos e 

vinte e dois reais), e anual de R$ 8.880,00 (oito mil e oitocentos 

e oitenta reais) do pactuado, o acréscimo terá um reflexo em 20 

km diários na linha, que passará a ser de  97 km diários, com 

valor total diário de 358,90 (trezentos e cinquenta e oito reais e 

noventa centavos), valor mensal de R$ 7.178,00 (sete mil e cento 

e setenta e oito reais), e anual de R$ 71.780,00 (setenta e um mil 

e setecentos e oitenta reais), totalizando um reflexo de 7,76% no 

presente contrato. Conforme cláusula 1.3., do competente 

instrumento contratual, nos moldes da justificativa anexa. 

Data: 10/11/2021. 

Validade: Vigência do Contrato 

PREGÃO N° 14/2018 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

 

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 08/2018 

 

Contratada:STR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – M.E 

Objeto:Contratação de serviços de transporte, através de 

veículos, para efetuar transporte de ida e volta de alunos até as 

escolas existentes no município 

Motivo: Fica ACRESCIDO o referido contrato n.º 08/2018 o 

item descritos no presente aditivo LINHA 02, horários 

06h00min  – Escola Pólo até Fazendas: Santa Alina/ Irarema/ 

Santa Inês e Divisa do Estado, distância percorrida ida e volta 

percorrida, na quantidade de 10 km, no valor R$ 7,00 (três reais 

e setenta centavos), por quilometro rodado, valor total diário R$ 

70,00 (setenta reais), valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais), e anual de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 

do pactuado. LINHA 02, horário 12h00min - Escola Pólo até 

Fazendas: Santa Alina/ Irarema/ Santa Inês e Divisa do Estado, 

distância percorrida ida e volta percorrida, na quantidade de 

10km, valor R$ 7,00 (três reais e setenta centavos), por 

quilometro rodado, valor total diário R$ 70,00 (setenta reais), 

valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), e 

anual de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) do pactuado, o 

acréscimo terá um reflexo em 20 km diários na linha, que 

passará a ser de 92 km diários, com valor total diário de R$ 

644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais), valor mensal de R$ 

12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais), e anual de R$ 

128.800,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos reais), 

totalizando um reflexo de  6,79% no presente contrato. 

Conforme cláusula 1.3., do competente instrumento contratual, 

nos moldes da justificativa anexa. 

Data: 10/11/2021. 

Validade: Vigência Contratual 

PREGÃO N° 14/2018 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

 

COMUNICADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 20/2021, Processo 

n° 70/2021, com encerramento no dia 16/11/2021, às 09:00 

horas, tendo como objeto principal da presente licitação o 

registro de preços para a eventual aquisição de material primário 

de pavimentação de estradas rurais, sendo estes BGS (Brita 

Graduada Simples) e BRITA 3, conforme plano de trabalho 

realizado entre SAA/CDRS e esta Prefeitura Municipal., restou 

sua sessão pública deserta. 

São Sebastião da Grama, 17 de novembro de 2021. 

 

PODER EXECUTIVO 
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José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

 

COMUNICADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 22/2021, Processo 

n° 72/2021, com encerramento no dia 16/11/2021, às 14:00 

horas, tendo como objeto principal da presente licitação a 

aquisição de gás GLP – gás liquefeito de petróleo P 13 e P 45, 

para suprimento dos diversos setores da prefeitura municipal, 

com fornecimento parcelado, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos, 

restou sua sessão pública deserta. 

São Sebastião da Grama, 18 de novembro de 2021. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 44/2021 

 

Contratada: OSVALDO APARECIDO BIANI 

Objeto: Credenciamento de bandas e/ou artistas amadores para 

apresentação de shows de música, com no mínimo 120 minutos 

de duração em evento realizado pela prefeitura de São Sebastião 

da Grama, através do seu Departamento de Empreendedorismo, 

Turismo e Cultura, dentro dos limites do município, para a data 

comemorativa do aniversário da cidade e outras que venham a 

ser necessárias; 

Modalidade: Chamamento Público N.º 04/2021 

Data: 01/11/2021. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 45/2021 

 

Contratada: LEANDRO RODRIGUES DA COSTA 

43200243899,  

Objeto: Credenciamento de bandas e/ou artistas amadores para 

apresentação de shows de música, com no mínimo 120 minutos 

de duração em evento realizado pela prefeitura de São Sebastião 

da Grama, através do seu Departamento de Empreendedorismo, 

Turismo e Cultura, dentro dos limites do município, para a data 

comemorativa do aniversário da cidade e outras que venham a 

ser necessárias; 

Modalidade: Chamada Pública N.º04/2021 

Data: 01/11/2021. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 46/2021 

 

Contratada: GEOVANE DA SILVA 392000984800 

Objeto: Credenciamento de bandas e/ou artistas amadores para 

apresentação de shows de música, com no mínimo 120 minutos 

de duração em evento realizado pela prefeitura de São Sebastião 

da Grama, através do seu Departamento de Empreendedorismo, 

Turismo e Cultura, dentro dos limites do município, para a data 

comemorativa do aniversário da cidade e outras que venham a 

ser necessárias; 

Modalidade: Chamada Pública N.º04/2021 

Data: 01/11/2021. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 47/2021 

 

Contratada: CARLOS ALVERTO TESSER 27496524808 

Objeto: Credenciamento de bandas e/ou artistas amadores para 

apresentação de shows de música, com no mínimo 120 minutos 

de duração em evento realizado pela prefeitura de São Sebastião 

da Grama, através do seu Departamento de Empreendedorismo, 

Turismo e Cultura, dentro dos limites do município, para a data 

comemorativa do aniversário da cidade e outras que venham a 

ser necessárias; 

Modalidade: Chamada Pública N.º04/2021 

Data: 01/11/2021. 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 48/2021 

 

Contratada: JULIO CESAR BRANDI JUNIOR 

Objeto: Credenciamento de bandas e/ou artistas amadores para 

apresentação de shows de música, com no mínimo 120 minutos 

de duração em evento realizado pela prefeitura de São Sebastião 

da Grama, através do seu Departamento de Empreendedorismo, 

Turismo e Cultura, dentro dos limites do município, para a data 

comemorativa do aniversário da cidade e outras que venham a 

ser necessárias; 

Modalidade: Chamada Pública N.º04/2021 

Data: 01/11/2021. 

 

 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

24/2021 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 76/2021. 

 

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da 

Grama, no uso de minhas atribuições legais e, 

Considerando que os atos integrante do presente procedimento 

licitatório foram praticados em obediência às disposições 

contidas na Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 

n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.º 8883/94 e n.º 9.648/98, não 

merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal 

ou material; Considerando a impossibilidade jurídica de 

qualquer manifestação a título de Recurso, face à falta de 

manifestação motivada dos licitantes, conforme previsto no 

Inciso XX do Artigo 4º da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 
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Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que 

as propostas formuladas satisfazem os interesses da 

Administração Pública. 

HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto aquisição 

de equipamentos e materiais para decoração do evento Natal Luz 

(decoração da Praça Matriz), por intermédio da Gerência de 

Empreendedorismo, Turismo e cultura, de acordo com as 

especificações adiante e demais condições estabelecidas neste 

edital. ADJUDICO o objeto desta licitação, respectivo ao item 

01 à empresa: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS EIRELI E respectivo aos itens 02, 03 e 05 à 

empresa: MARCELO SIMONI ME. Tendo os itens 04, 06, 07, 

08, 09 e 10 como desertos. Proceda-se aos atos formais, para 

cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 18 de novembro de 2021. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 
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