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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N.º 22/2020 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 53/2020. 

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, Contratação de empresa 

para eventual fornecimento de grama – “tipo esmeralda”, para 

atender as necessidades da prefeitura municipal de São Sebastião 

da Grama, durante o período de 12 (doze) meses, entrega 

parcelada, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

ADJUDICO o objeto desta licitação à empresa R M 

AMBIENTAL- EIRELI o item 01. Proceda-se aos atos 

formais, para cumprimento da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 11 de setembro de 2020. 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2020 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 58/2020 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido, Prefeito Municipal de São 

Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 

15/2020, Processo n° 58/2020, com encerramento no dia 

25/09/2020, às 09:00 horas, tendo como objetivo principal da 

presente licitação aquisição de 01 (um) veiculo, zero km, tipo 

hacth, de acordo com as especificações adiante e demais 

condições estabelecidas neste edital. 

. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. 

(0**19) 3646-9951 ou pelo e-mail’s: 

licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao3@ssgrama.sp.gov.br. 

 

São Sebastião da Grama, 11 de setembro de 2020. 

 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 
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