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TOMADA DE PREÇOS N. º 11/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 70/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

José Franscisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preços 11/2022, Processo 

n° 70/2022,com encerramento no dia 29/09/2022, às 09:30 

horas, tendo como objeto a Contratação de empresa 

especializada para execução de ampliação da Escola Polo 

Infantil Cidade do Futuro – Creche/EMEB “Maria Dalva Tomé 

de Araújo”, de acordo com o Plano de Ações Integradas do 

Estado de São Paulo –PAINSP, conforme Projetos, Memorial 

Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha 

Orçamentária, ART e mediante as condições estabelecidas neste 

Edital.  

Em presente sessão pública a empresa BUENO E BUENO 

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, como 

“VENCEDORA”, com valor global de R$ 369.145,02 (trezentos 

e sessanta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e dois 

centavos). A empresas participante não teve interesse na 

interposição de recurso, conforme retratado na ata de Sessão 

Pública. 

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, 29 de setembro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

TOMADA DE PREÇOS N. º 13/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 73/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preços 13/2022, Processo 

n° 73/2022,com encerramento no dia 21/10/2022, às 09:30 

horas, tendo como objeto a contratação de empresa especializada 

para a execução de obras de reforma (LOTE I) e iluminação em 

LED (LOTE II), na Praça Santa Mônica, localizada na Praça 

Santa Mônica, Jardim Nova Era, neste município, conforme 

memorial descritivo, planilhas, cronograma, projetos e mediante 

as condições estabelecidas neste edital. 

Em presente sessão pública a empresa CONSTRUTORA HGB 

LTDA, como “VENCEDORA” para o LOTE I e II, no valor 

LOTE I de R$ 81.885,07 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e 

cinco reais e sete centavos) e LOTE II no valor de RS 85.923,63 

(oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e 

três centavos). A empresas participante não teve interesse na 

interposição de recurso, conforme retratado na ata de Sessão 

Pública. 

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 setembro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2022 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 71/2022 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preços 07/02022, Processo 

n° 34/2022,com encerramento no dia 30/09/2022, às 09:30 

horas, tendo como objeto contratação de empresa especializada 

para execução de obra de Implementação de Sistema de 

Combate e Prevenção a incêndio e pânico para emissão de 

AVCB, na EMEB “Prof. José Martha, conforme Projetos, 

Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha 

Orçamentária, ART e mediante as condições estabelecidas neste 

Edital. 

Em presente sessão pública a empresa FREDERICO 

CARVALHO MAZOLINI & CIA LTDA - EPP, como 

“VENCEDORA” no valor global de R$ 158.038,96 (cento e 

scinquenta e oito mil e trinta e oito reais e noventa e seis 

centavos). Tendo em vista as empresas não assistirem de 

representante e as presentes sinalizarem o interesse na 

interposição recurso, foi aberto o prazo de 5 (cinco) dias para 

interposição de recurso. 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 outubro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.º 21/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 72/2022 

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 

PODER EXECUTIVO 
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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, que tem por objeto registro 

de preço para a eventual aquisição de materiais e equipamentos 

de informática (itens fracassados) para suprimentos dos setores 

do município de São Sebastião da Grama, durante o período de 

12 (doze) meses, com entrega parcelada, conforme quantidade e 

discriminações contidas no ANEXO I. ADJUDICO os objetos 

desta licitação, respectivo aos itens 01 e 03 à empresa: WEB 

TECNOLOGIA LTDA; respectivo ao item 02 à empresa: GRS 

COMERCIO LTDA ME. Proceda-se aos atos formais, para 

cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 31 de outubro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 19/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 81/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 19/2022, Processo 

n° 81/2022, com encerramento no dia 18/11/2022, às 19:00 

horas, tendo como objetivo principal da presente licitação 

registro de Preços para eventual aquisição de concreto 

betuminoso usinado quente - CBUQ, padrão DER-SP, faixa “D” 

mediante as condições estabelecidas no termo de referencia e 

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, 31 de outubro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 80/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 18/2022, Processo 

n° 80/2022, com encerramento no dia 17/11/2022, às 14:00 

horas, tendo como objetivo principal da presente licitação 

AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HACTH, 

ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER E INTEGRAR A 

FROTA MUNICIPAL, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência que integra este Edital (Anexo I). 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, 31 de outubro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 78/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 17/2022, Processo 

n° 78/2022, com encerramento no dia 17/11/2022, às 09:00 

horas, tendo como objetivo principal da presente licitação 

registro de Preços para a eventual aquisição de serviço de 

Cadastro (Microchip) e Castração para cães e gatos, através do 

Convênio firmado entre esse Município e o Governo do Estado 

de São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência e este Edital, durante o período de 12 (doze) meses, 

com execução parcelada. 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, 31 de outubro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 
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