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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2022 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 41/2022 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 08/2022, Processo 

n° 41/2022, com encerramento no dia 05/07/2022, às 09:00 

horas, tendo como objetivo registro de preço para eventual 

aquisição de “ração animal” para cães e gatos, para atender as 

necessidades do centro de zoonoses, durante o período de 12 

(doze) meses, com entrega parcelada, mediante as condições 

estabelecidas neste edital e aquelas que compõem seus anexos. 

Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. 

(0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: 

licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. 

São Sebastião da Grama, 21 de junho de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

___________________________________________________ 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 29/2022. 

 

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;Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, 

que as propostas formuladas satisfazem os interesses da 

Administração Pública. 

HOMOLOGO A presente licitação tem por objeto registro de 

preços para eventual aquisição de material para manutenção das 

vias e estradas urbanas e rurais do município de São Sebastião 

da Grama, por intermédio da Gerência de Planejamento, Gestão 

e Fiscalização de Obras, conforme especificações e quantidades 

previstas no termo de referência – anexo I deste edital, durante o 

período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada. ADJUDICO 

o objeto desta licitação, referente aos itens: 01 e 02 à empresa 

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA, e referente aos itens: 03, 04 

e 05 à empresa CONTEX CONCRETO LTDA. Proceda-se aos 

atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 17 de junho de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

___________________________________________________ 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 27/2022. 

 

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;Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, 

que as propostas formuladas satisfazem os interesses da 

Administração Pública. 

HOMOLOGO A presente licitação tem por objeto registro de 

preços aquisição de gêneros alimentícios, para suprimento dos 

setores de merenda escolar, visando cumprir o programa de 

alimentação escolar - convênio MEC/MEU (ITENS 

FRACASSADOS/DESERTOS), conforme especificações e 

quantidades previstas no termo de referência – anexo I deste 

edital, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega 

parcelada. ADJUDICO o objeto desta licitação, referente ao item 

08: à empresa EDISON MODESTO PENNA. Tendo os itens 01, 

02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 como desertos. Proceda-se aos atos 

formais, para cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 14 de junho de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 
_________________________________________________________________ 

 
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N.º 06/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 33/2022 

 

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da 

Grama, no uso de minhas atribuições legais e, Considerando que 

os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram 

praticados em obediência às disposições contidas na Lei n.º 

PODER EXECUTIVO 
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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, e com o decurso do prazo legal. 

Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que 

as propostas formuladas satisfazem os interesses da 

Administração Pública. 

HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se na 

contratação de empresa especializada para execução de reforma 

e ampliação da EFS “Central”, localizado na rua Nove de Julho, 

centro e EFS “Saúde Certa”, localizado na rua Claudionor Cerri, 

Jardim São Sebastião, conforme Projetos, Memorial Descritivo, 

Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, ART e 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. ADJUDICO o 

objeto desta licitação à empresa CONSTRUTORA HGB LTDA, 

no valor de R$ 476.825,72 (quatrocentos e setenta e seis mil e 

oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). 

Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora 

prolatada. 

São Sebastião da Grama, 21 de junho de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 
_________________________________________________________________ 

EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 23/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 36/2022 

Contrato N° 23/2022 

Contratada: MTC RECUPERA DATA RECOVERY LTDA 

Objeto: Contratação de serviços de contratação de empresa 

especializada em descriptografia de dados afetados por 

ransomware. 

Valor: R$ 50.350,00 (cinquenta mil e trezentos e cinquenta 

reais).   

Data: 31 de maio de 2022.  

Prazo de vigência: 30 dias.  
________________________________________________________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONCORRÊNCIA N. º 01/2022 

EDITAL DE PREGÃO N.º 04/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2022 

Contratada: BR – PRIME- COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 

Objeto: Constitui objeto principal da presente licitação a 

aquisição de 01 (um) veiculo ambulância, zero km, tipo a, de 

simples remoção, nos moldes do convênio proposta 

11548.148000/1210-04, firmado entre o Fundo de Saúde 

Municipal e o Ministério da Saúde, conforme as disposições 

contidas neste edital e seus anexos. 

Valor: R$ 247.357,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos 

e cinquenta e sete reais). 

Data: 31 de maio de 2022. 

Prazo de vigência: 12 MESES. 
________________________________________________________________ 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA LICITATÓRIA N.º06/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º32/2022 

Contrato N° 22/2022 

Contratada: JOÃO DONIZETE TESSER MADEIRA 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 

reforma no Fundo de Assistência Social, localizado na Av. 

Vereador de Vasconcellos, nº 23, Distrito Industrial, neste 

município, conforme projeto, planilha orçamentária e memorial 

de cálculo em anexo 

Valor:R$ 20.444,35 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e quatro 

reais e trinta e cinco centavos) 

Data: 27 de maio de 2022. 

Prazo de vigência: 01 MÊS. 

 

 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-06-21T16:35:46-0300
	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA:45741527000105




