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TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 31/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preços 05/2021, Processo 

n° 31/2021,com encerramento no dia 08/06/2021, às 14:30 

horas, tendo como objeto contratação de empresa especializada 

para execução de obra de ampliação do Cemitério Municipal de 

São Sebastião da Grama – Bloco 2, conforme Memorial 

Descritivo, Planilha de levantamento de Quantidades, 

Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, ART e 

Projetos em anexo, mediante as condições estabelecidas neste 

Edital.  

A empresa CONSTRUTORA HGB LTDA, como 

“VENCEDORA” com valor global de R$ 209.599,52 (duzentos 

e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois 

centavos). Pelo fato das empresas estarem sem representantes, 

abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interesse de recurso, 

a contar da lavratura da ata. 

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, 02 de junho de 2021. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 44/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 10/2021, Processo 

n° 44/2021, com encerramento no dia 20/07/2021, às 09:00 

horas, tendo como objeto principal da presente licitação a 

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. 

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, 06 de julho de 2021. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 45/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão eletrônico 12/2021, Processo n° 

45/2021, com encerramento no dia 21/07/2021, às 09:00 horas, 

tendo como objeto para a para a eventual aquisição de fraldas 

descartáveis geriátricas para manutenção dos serviços de saúde 

do município, durante o período de 12 (doze) meses, com 

entrega parcelada, conforme especificações constantes do termo 

de referência e este 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, 06 de julho de 2021. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito 

____________________________________________________ 
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