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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.º 24/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 77/2022 

 

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, que tem por objeto 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. ADJUDICO os 

objetos desta licitação, respectivo ao Lote I à empresa: PACI 

ALIMENTOS LTDA e respectivo ao Lote II à empresa: 

LOGÍSTICA MANTIQUEIRA LTDA. Proceda-se aos atos 

formais, para cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 15 de novembro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

COMUNICADO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 78/2022 

 

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 objeto o 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. 

Considerando que não acudiu interessados à presente licitação, 

declaro a presente licitação deserta, e determino a revogação da 

mesma a bem do interesse público, na forma do Artigo 49 da Lei 

Federal  n.º 8.666/93, alterada pelas Leis n.º 8.883/94  e 

9.648/98. 

São Sebastião da Grama, 21 de novembro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal  

____________________________________________________ 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 80/2022. 

 

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 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). ADJUDICO o 

objeto desta licitação, referente ao item 01 à empresa: VIME 

VEÍCULO LTDA, com valor global de R$ 68.549,00. Proceda-

se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 22 de novembro de 2022. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 
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