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PODER EXECUTIVO
HOMOLOGAÇÃO DO INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO N.º 01/2021
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 02/2021
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 contratação de
serviços médicos, na forma de credenciamento, para atendimento
na unidade básica de saúde municipal, nas especialidades de
médico de ESF e GINECOLOGIA/OBSTETRA, conforme termo
de referência anexo, mediante as condições estabelecidas neste
edital. ADJUDICO o objeto desta licitação à empresa M.M.
ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para o Lote 1- item:
01, R$ 127,1666 (Cento e vinte reais e mil e seiscentos e sessenta
e seis milésimos de real) por hora trabalhada. Proceda-se aos atos
formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
São Sebastião da Grama, 03 de agosto de 2021.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal
____________________________________________________
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,

Autoridade Certificadora

MUNICIPIO DE SAO
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com encerramento no dia 27/08/2021, às 09:00 horas, tendo como
objeto principal a aquisição de 01 veículo, tipo hacth, zero
quilômetro para integrar a frota municipal do departamento de
saúde do município, oriundos os recursos da demanda parlamentar
nº 2020.76.73894, conforme especificações constantes do Termo
de Referência que integra este Edital (Anexo I).l. Maiores
informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 36469951/9727 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
______________________________________________________
06º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 04/2021
Contratada: T.R.R. BRASIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E CONVENIENCIA LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento
de combustíveis (óleo diesel, gasolina automotiva comum e
álcool) com abastecimento diretamente das bombas aos veículos
da Prefeitura Municipal
Motivo: Para restabelecimento do equilíbrio econômico
financeiro do Contrato, fica REAJUSTADO o valor do produto
“Diesel S500” de R$ 4.28; ou seja, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, pelo fornecimento dos produtos, a importância
de “Diesel S500” de R$ 4.31;
Data: 13 de agosto de 2021.
Modalidade: Pregão Presencial N.º 01/2021
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
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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.

segunda-feira, 16 de agosto de 2021
____________________________________________________

São Sebastião da Grama, 27 de julho de 2021.
José Francisco Martha.
Prefeito Municipal
____________________________________________________

Imprensa Oficial do Município Eletronica - IOME
www.ssgrama.sp.gov.br

