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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 57/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento licitatório 

na modalidade Pregão Presencial 16/2021, Processo n° 57/2021, 

com encerramento no dia 27/08/2021, às 09:00 horas, tendo como 

objeto principal da presente licitação o Registro de  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, 13 de agosto de 2021. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 55/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento licitatório 

na modalidade Pregão Presencial 15/2021, Processo n° 55/2021, 

com encerramento no dia 26/08/2021, às 09:00 horas, tendo como 

objeto principal da presente licitação o Registro de  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, 13 de agosto de 2021. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 54/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento licitatório 

na modalidade Pregão Presencial 14/2021, Processo n° 54/2021, 

com encerramento no dia 25/08/2021, às 09:00 horas, tendo como 

objeto principal da presente licitação registro de preço para 

contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, 

mediante as condições estabelecidas neste edital e aquelas que 

compõem seus anexos para o departamento de saúde municipal, 

durante o período de 12 (doze) meses. 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, 13 de agosto de 2021. 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 

 

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL.º 08/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 40/2021 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto registro de preços para 

contratação de empresa especializada para eventual aquisição de 

kit de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino do 

município de São Sebastião da Grama, conforme especificações e 

quantidades previstas no termo de referência – anexo I deste 

edital, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega 

parcelada. 

O município de São Sebastião da Grama faz saber que, com 

relação às amostras apresentados pelas empresas abaixo 

relacionadas, a Secretaria requisitante promoveu o seguinte 

julgamento para o produto ofertado: 

Empresa NILTON GLAY FERREIRA FRANCA, amostras 

APROVADAS para o lote I: respectivo aos itens aprovados 01, 

02, 03 04, 05, 06 e 07. Empresa G.L. COMERCIO E SERVIÇOS 

EIRELLI, amostras APROVADAS para o Lote II: respectivos aos 

itens 01 e 02.  

São Sebastião da Grama, 27 de julho de 2021. 

José Francisco Martha. 

Prefeito Municipal 

____________________________________________________ 
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