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PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.º09/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º42/2022
Contrato N° 29/2022
Contratada: PAULO CESAR GOMES
Objeto: Contratação de empresa técnicas especializada em
serviços de consultoria e assessoria para o Departamento de
Saúde Municipal, que compreendem na gestão financiamento e
programas da saúde, gestão financeira e orçamentária, gestão de
sistemas de informação, diagnóstico integral e sistêmico da
saúde municipal e implantação e acompanhamento de protocolos
para atenção primária e secundária, pretendido pelo
Departamento de Saúde, para maior eficiência nas áreas
supracitadas,
Valor:R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais), a
ser paga em 12 parcelas de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta
reais) conforme condições adiante estabelecidas.
Data: 20 de julho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 40/2022
Contrato N° 30/2022
Contratada: FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA
Objeto: Aquisição de livro-jogos para ensino da Língua
Brasileira de Sinais – Libras, destinados aos alunos surdos e
ouvintes do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais),
acompanhados de recursos digitais, formação pedagógica e
curso em Libras para educadores da Rede Municipal de Ensino
de São Sebastião da Grama formações continuadas em Educação
Especial e Inclusiva destinadas aos professores das classes
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regulares e professores especialistas do Atendimento
Educacional Especializado – AEE, deverão ser oferecidas
através de metodologia própria, com utilização de recursos
audiovisuais, linguagem técnica, objetiva e acessível, com
material de apoio para complemento dos estudos, material a ser
utilizado durante as oficinas práticas e apresentar ainda
plataforma própria para a realização de ações formativas no
formato EAD.
Valor:R$ R$ 38.999,10 (trinta e oito mil e novecentos e noventa
e nove reais e dez centavos).
Data: 20 de julho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA n.º 02/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 48/2022
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Concorrência 02/2022, Processo n°
48/2022, com encerramento no dia 23/09/2022, às 09:30 horas,
tendo como objetivo a alienação “ad corpus” de imóvel
desafetado e incorporado na categoria de bens dominicais
conforme lei nº 055/2021 em conformidade com o anexo I memorial descritivo, que faz parte integrante deste edital.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19)
3646
9951
ou
3646.9992,
ou
pelo
e-mail:
licitacao@ssgrama.sp.gov.br
e-mail
e
licitacao2@ssgrama.sp.gov.br:
São Sebastião da Grama, 19 de julho de 2022.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 46/2022
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José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Pregão Presencial 10/2022, Processo
n° 46/2022, com encerramento no dia 03/08/2022, às 09:00
horas, tendo como objetivo registro de preço para eventual
aquisição de “ração animal” para 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.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19)
3646
9951
ou
3646.9992,
ou
pelo
e-mail:
licitacao@ssgrama.sp.gov.br
e-mail
e
licitacao2@ssgrama.sp.gov.br:
São Sebastião da Grama, 19 de julho de 2022.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

São Sebastião da Grama, 20 de julho de 2022.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 47/2022
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Pregão Presencial 11/2022, Processo
n° 47/2022, com encerramento no dia 03/08/2022, às 14:30
horas, tendo como objetivo registro de preço para contratação de
empresa para realização de exames laboratoriais, mediante as
condições estabelecidas neste edital e aquelas que compõem
seus anexos para o departamento de saúde municipal, durante o
período de 12 (doze) meses. Maiores informações poderão ser
obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo email’s:
licitacao@ssgrama.sp.gov.br
e
licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 20 de julho de 2022.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA n.º 02/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 48/2022
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Concorrência 02/2022, Processo n°
48/2022, com encerramento no dia 23/09/2022, às 09:30 horas,
tendo como objetivo a alienação “ad corpus” de imóvel
desafetado e incorporado na categoria de bens dominicais
conforme lei nº 055/2021 em conformidade com o anexo I memorial descritivo, que faz parte integrante deste edital.
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