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HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N.º 17/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2022 

 

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da 

Grama, no uso de minhas atribuições legais e, Considerando que 

os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram 

praticados em obediência às disposições contidas na 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, e com o decurso do prazo legal. 

Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que 

as propostas formuladas satisfazem os interesses da 

Administração Pública. 

HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se na 

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. 

ADJUDICO o objeto desta licitação à empresa: NJ CAETANO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no valor 

global de R$ 410.747,65 (quatrocentos e dez mil e setecentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Proceda-se aos 

atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 16 de janeiro de 2023. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

 

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N.º 16/2022 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 89/2022 

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da 

Grama, no uso de minhas atribuições legais e, Considerando que 

os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram 

praticados em obediência às disposições contidas na 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, e com o decurso do prazo legal. 

Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que 

as propostas formuladas satisfazem os interesses da 

Administração Pública. 

HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se na 

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. ADJUDICO o objeto desta 

licitação à empresa: NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, no valor global de R$ 84.171,60 

(oitenta e quatro mil e cento e setenta e um reais e sessenta 

centavos). Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da 

decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 16 de janeiro de 2023. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 
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