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PODER EXECUTIVO
AVISO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 12/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 83/2021
O Prefeito Municipal José Francisco Martha, tendo em vista a
justificativa apresentada pela Procuradoria Jurídica do
Município, sobre a contratação direta, fulcrada no inciso o II, art.
24 da Lei Federal 8.666/93, com a empresa “E L COZOL
MARTINS AUDITORIA EIRELI”, com inscrição no CNPJ sob
o nº 17.427.026/0001-13, com o valor de R$ 16.075,00
(dezesseis mil e setenta e cinco reais) a contratação de empresa
especializada de empresa especializada para realização de
serviços técnicos de capacitação profissional sobre controle de
patrimônio nas entidades públicas, conforme o termo de
referência., resolve RATIFICAR a justificativa apresentada, e
ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26
do supracitado diploma legal.
São Sebastião da Grama, 08 de dezembro de 2021.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal
___________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 27/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 84/2021
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Pregão Presencial 27/2021, Processo
n° 84/2021, com encerramento no dia 21/12/2021, às 09:00
horas, tendo como objeto principal da presente licitação Registro
de Preços para a eventual contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de locação com montagem e
desmontagem de tendas, iluminação, arquibancadas, palcos, som
(com operador do equipamento incluso), fechamento, gradil,
tablados, pisos de madeira e banheiros químicos do município,
conforme especificações constantes do Termo de Referência e
este Edital, durante o período de 12 (doze) meses. (0**19) 36469951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e
licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 08 de dezembro de 2021.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal
Autoridade Certificadora
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