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PODER EXECUTIVO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N.º 03/2019
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2019.
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.

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, cujo objeto aquisição ração
animal para cães e gatos, para atender as necessidades do Centro
de Zoonoses, conforme especificações e condições contidas no
anexo I deste edital. ADJUDICO o objeto desta licitação à
empresa LICITAVET COMERCIAL LTDA- EPP, o item 01
e o item 02.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora
prolatada.
São Sebastião da Grama, 25 de fevereiro de 2019.
Dr. Ricardo Ribeiro Florido
Prefeito Municipal

HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto aquisição de
550 (quinhentos e cinquenta) cestas básicas, destinadas ao Fundo
Social de Solidariedade, conforme especificações e condições
contidas no anexo I deste edital. ADJUDICO o objeto desta
licitação à empresa CONTIGO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA- EPP, o item 01.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora
prolatada.
São Sebastião da Grama, 20 de fevereiro de 2019.
Dr. Ricardo Ribeiro Florido
Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N.º 04/2019
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2019.
Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da
Grama, no uso de minhas atribuições legais e,

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 04/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 13/2019
O Prefeito Municipal Dr. Ricardo Ribeiro Florido, tendo em
vista a justificativa apresentada pela Procuradoria Jurídica do
Município, sobre a contratação direta, fulcrada no inciso II, art.
25 da Lei Federal 8.666/93, com a empresa PEIXOTO &
PEIXOTO AUTO MECÂNICA LTDA - ME., CNPJ - nº
61.345.203/0001-04, com o valor total de R$ 7.800,00 (sete Mil
e oitocentos Reais), para contratação de empresa especializada
para a manutenção da torre e das antenas retransmissoras de
canais de televisão, no período de 12 meses, resolve,
RATIFICAR a justificativa apresentada, e ordenar sua
publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 do
supracitado diploma legal.
São Sebastião da Grama, 25 de fevereiro de 2019.
DR. RICARDO RIBEIRO FLORIDO
PREFEITO MUNICIPAL

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
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