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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 46/2022. 

 

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 

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. ADJUDICO o objeto desta licitação, referente ao 

item: 01 à empresa RAM COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA, no 

valor de R$ 204,90. Proceda-se aos atos formais, para 

cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 05 de agosto de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA N.º 08/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 52/2022 

Contrato N° 33/2022 

Contratada: EDIMO ABUD FARAH 

Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL N.º 20.240 - LIVRO - 02 – TRANSCRIÇÃO 

Nº 36.660-Lº3-AC 

Valor: R$ R$ 1.900,00, mensais (um mil e novecentos reais). 

Data: 04 de agosto de 2022. 

Prazo de vigência: 12 meses. 

____________________________________________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 40/2022 

Contrato N° 32/2022 

Contratada: FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 

ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada prestar serviços 

de formação continuada na área da educação especial e inclusiva 

para docentes das classes regulares e docentes especialistas no 

atendimento educacional especializado rede Municipal de ensino 

de São Sebastião da Grama/SP, por intermédio do Departamento 

de Educação Municipal, conforme o termo de referência em 

anexo e as demais disposições contidas nesse edital. 

Valor: R$ R$ 85.900,00 (oitenta e cinco mil e novecentos reais). 

Data: 03 de agosto de 2022. 

Prazo de vigência: 12 meses. 

____________________________________________________ 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 08/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/2022 

Contrato N° 31/2022 

Contratada: CLAUDIO MINUSSI JUNIOR E CIA LTDA 

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviços mensais de 

manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos 

odontológicos e médicos hospitalares, em consultórios na zona 

urbana, como também na zona rural no período da assinatura do 

referido contrato. 

Valor: R$ R$ 17.600,00 (dezessete mil e dezesseis reais). 

Data: 03 de agosto de 2022. 

Prazo de vigência: 08 meses. 

____________________________________________________ 

 

COMUNICADO 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

N.º 02/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2022 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Chamada Pública para Credenciamento 

02/2022, Processo n° 43/2022, com encerramento no dia 

21/07/2022, às 14:30 horas, tendo como objeto credenciamento 

de bandas e/ou artistas amadores para apresentação de shows de 

música, com no mínimo 120 minutos de duração em evento 

realizado pela prefeitura de São Sebastião da Grama, através do 

seu Departamento de Empreendedorismo, Turismo e Cultura, 

PODER EXECUTIVO 
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dentro dos limites do município, para as datas comemorativas da 

cidade e outras que venham a ser necessárias. Restou sua sessão 

pública deserta. 

São Sebastião da Grama, 05 de agosto de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 
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