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PODER EXECUTIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 31/2021
Contratada:R. FERREIRA CONSULTORIA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 30/2021
Contratada:CONSTRUTORA HGB LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de
obra de ampliação do Cemitério Municipal de São Sebastião da
Grama – Bloco 2, conforme Memorial Descritivo, Planilha de
levantamento de Quantidades, Cronograma Físico-Financeiro,
Planilha Orçamentária, ART e Projetos em anexo, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
Motivo:Houve
a
necessidade
de
ADITIVO
DE
ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO ao contrato, conforme verificado
pelo Departamento de Engenharia, ocorre que foi necessário
suprimir itens 3.24 – Telhamento de Cimento reforçado e o iten
12.2 – Fechamento em Placa cimentícia, bem como o acréscimo
de diversos itens para compor o bom funcionamento, conforme
laudo e planilhas do departamento de Engenharia e parecer
jurídico, em anexo.
Fica SUPRIMIDO do Contrato n. º 30/2021, aditivo em
aproximadamente 8,69 % no valor de R$ R$ 18.206,41 (dezoito
mil e duzentos e seis reais e quarenta e um centavos) E
ACRÉSCIMO, aditivo em aproximadamente 24,98 %. Sendo
originalmente o valor total de R$ 209.599.52 (duzentos e nove
mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois
centavos), suprimido e acrescido valor do aditivo, o valor do
Contrato 30/2021 passa a ser de R$ 261.954,09 (duzentos e
sessenta e um mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos).
TOMADA DE PREÇOS N. º 05/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 31/2021
Data: 27/06/2022
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
segurança e medicina do trabalho, para elaborar: laudo técnico
das condições ambientais no trabalho (LTCAT); programa de
prevenção de riscos ambientais (PPRA); perfil profissiográfico
previdenciário (PPP); programa de controle médico de saúde
ocupacional (PCMSO); laudo pericial de periculosidade e
insalubridade; exame admissional, exame demissional; exame
periódico; exame de retorno ao trabalho; exame para mudança
de função e/ou readaptação; controle e avaliação dos atestados
médicos motivado por afastamento; bem como laudos médicos
quando necessário.
Motivo: Fica PRORROGADO o prazo estabelecido no Contrato
Originário até o dia 26 de outubro de 2022, sem alteração nos
valores, conforme justificativa anexa.
DATA:26/07/2022
CARTA CONVITE SOB O N.° 01/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 35/2021
José Francisco Martha
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2022
José Franscisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 14/2022, Processo
n° 51/2022, com encerramento no dia 09/08/2022, às 09:00
horas, tendo como objeto o registro de preços para eventual
aquisição de 9.600 kits lanches, destinadas ao Departamento de
Saúde Municipal, para utilização no transporte da saúde, 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 pelo Tel.
(0XX19)
3646
9951,
ou
pelo
e-mail:
licitacao@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 26 de julho de 2022.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SAO
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José Francisco Martha
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 49/2022
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Pregão Presencial 12/2022, Processo
n° 49/2022, com encerramento no dia 08/08/2022, às 09:00
horas, tendo como objetivo principal do presente a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de sistemas
de informação (internet e ramais), conforme Termo de
Referência e de acordo com as especificações adiante e demais
condições estabelecidas neste edital. 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, 26 de julho de 2022.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal
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