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TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2022 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 34/2022 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preços 07/2022, Processo 

n° 34/2022,com encerramento no dia 14/06/2022, às 14:30 

horas, tendo como objeto Contratação de empresa especializada 

para a execução de obras de construção de iluminação pública 

em LED, na Praça Matriz, localizada na Praça São Sebastião, 

centro; na Praça “Dona Cota”, localizada na Av. Capitão 

Joaquim Rabelo de Andrade, centro e no Parque Ecológico das 

Águas, localizada na Rua Abud Abraão Feliz, centro, ambas 

neste município, conforme memorial descritivo, planilhas, 

cronograma, projetos e mediante as condições estabelecidas 

neste edital. 

Em presente sessão pública a empresa ALPER ENERGIA S.A., 

como “VENCEDORA” com valor global de R$ 272.803,25 

(duzentos e setenta e dois mil e oitocentos e três reais e vinte e 

cinco centavos). 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, 27 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 

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 a execução de obras 

de construção de iluminação pública em LED, na Praça Matriz, 

localizada na Praça São Sebastião, centro; na Praça “Dona 

Cota”, localizada na Av. Capitão Joaquim Rabelo de Andrade, 

centro e no Parque Ecológico das Águas, localizada na Rua 

Abud Abraão Feliz, centro, ambas neste município, conforme 

memorial descritivo, planilhas, cronograma, projetos e mediante 

as condições estabelecidas neste edital. ADJUDICO o objeto 

desta licitação à empresa ALPER ENERGIA S.A., no valor de 

R$ 272.803,25 (duzentos e setenta e dois mil e oitocentos e três 

reais e vinte e cinco centavos). Proceda-se aos atos formais, para 

cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 28 de junho de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

EXTRATO DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS N.º05/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º30/2022 

Contrato N° 26/2022 

Contratada: CONSTRUTORA ETAPA LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução 

de obras de pavimentação asfáltica, drenagem, guias, sarjetas e 

sinalização conforme convênio nº 101462/2022, celebrado entre 

o município de São Sebastião da Grama e Secretaria de 

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, conforme 

memorial descritivo, planilhas, cronograma, projetos e mediante 

as condições estabelecidas neste edital 

Valor: R$ 388.599,60 (trezentos e oitenta e oito mil e quinhentos 

e noventa e nove reais e sessenta centavos) 

Data: 28 de junho de 2022. 

Prazo de vigência: 12 meses. 

____________________________________________________ 

EXTRATO DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 33/2022 

Contrato N° 25/2022 

Contratada: CONSTRUTORA HGB LTDA 

Objeto: 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 

Valor: R$ 476.825,72 (quatrocentos e setenta e seis mil e 

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

Data: 27 de junho de 2022. 

Prazo de vigência: 12 meses. 

____________________________________________________ 

PODER EXECUTIVO 
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