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TOMADA DE PREÇOS N. º 16/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 89/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preços 16/2022, Processo 

n° 89/2022,com encerramento no dia 15/12/2022, às 14:30 

horas, tendo como objeto A contratação de empresa 

especializada para a execução de obras de recapeamento 

asfáltico e sinalização, na rua Major Pacheco, conforme 

convênio nº 102857/2022, celebrado entre o município de São 

Sebastião da Grama e Secretaria de Desenvolvimento Regional 

do Estado de São Paulo, conforme memorial descritivo, 

planilhas, cronograma, projetos e mediante as condições 

estabelecidas neste edital. 

As participantes interessadas não interporam recurso, dentro do 

prazo legal. Sendo assim, fica designado o dia 04/01/2023, às 

14h00min, sessão pública para abertura dos envelopes propostas. 

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 dezembro de 2022. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N. º 17/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 90/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preços 17/2022, Processo 

n° 90/2022,com encerramento no dia 16/12/2022, às 09:30 

horas, tendo como objeto a contratação de empresa especializada 

para a execução de obras de recapeamento asfáltico e 

sinalização, na Av. Prefeito Joaquim de Andrade Dias e outras, 

conforme convênio nº 102856/2022, celebrado entre o município 

de São Sebastião da Grama e Secretaria de Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo, conforme memorial 

descritivo, planilhas, cronograma, projetos e mediante as 

condições estabelecidas neste edital. 

As participantes interessadas não interporam recurso, dentro do 

prazo legal. Sendo assim, fica designado o dia 04/01/2023, às 

09h00min, sessão pública para abertura dos envelopes propostas. 

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 dezembro de 2022. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 


		2023-01-03T17:31:17-0300
	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA:45741527000105




