
    
 
     

 
 
 
 
 
 

           Esta edição encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama.      

www.ssgrama.sp.gov.br 

 

    Autoridade Certificadora   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA – ESTADO DE SÃO PAULO 

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 – ANO IV – EDIÇÃO Nº 284 

 

 

 

 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL 

RERRATIFICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL n.º  

02/2021. 

Senhor José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São 

Sebastião da Grama, torna público aos interessados as 

rerratificações, procedimento licitatório nº 07/2021, na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n.º 02/2021, tendo 

como objetivo a contratação, com exclusividade, de prestação de 

serviços bancários referentes ao processamento e pagamento da 

folha de pagamento da totalidade de servidores públicos da 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama (ativos, 

inativos, pensionistas e aposentados pela Prefeitura), bem como 

dos beneficiados com programas contínuos da Prefeitura 

Municipal e referentes à consignação em folha de pagamento de 

empréstimos a serem eventualmente concedidos ás mesmas 

pessoas, as seguintes alterações: 

1.DA RETIFICAÇÃO: 

Alteração na data de realização do mesmo para o dia 22/02/2021 

às 09h00min, conforme já se constava nos termos editlícios. 

1.2. Mesmo em virtude da retificação ora realizada, FICA 

MANTIDO O PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º  07/2021, COM MESMA DATA 

NO DIA 22/02/2021,às 09:00 horas, de modo que todos os 

prazos legais foram cumpridos. O edital está disponível no site 

www.ssgrama.sp.gov.br para download. Maiores informações 

poderão ser obtidas pelo tel. 0XX19 3646-9951, ou pelo e-mail 

licitacao@ssgrama.sp.gov.br. 

2. DA RATIFICAÇÃO:  

Ficam mantidos inalteradas todos itens e subitens do edital do 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 02/2021. 

José Francisco Martha – Prefeito Municipal 

03 de fevereiro de 2021. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n. º 09/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 02/2021, Processo 

n° 09/2021, com encerramento no dia 19/02/2021, às 09:00 

horas, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios 

(CARNES), para suprimento dos setores de merenda escolar, 

visando cumprir o programa de alimentação escolar - convênio 

MEC/MEU, conforme especificações e quantidades previstas no 

termo de referência – anexo I deste edital. Maiores informações 

poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646 9951, ou pelo e-

mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br. 

São Sebastião da Grama, 03 de fevereiro de 2021. 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 10/2021 

 

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Presencial 03/2021, Processo 

n°10/2021, com encerramento no dia 23/02/2021, às 09:00 

horas, tendo como objetivo principal da presente licitação 

aquisição de gêneros alimentícios, para suprimento dos setores 

de merenda escolar, visando cumprir o programa de alimentação 

escolar, conforme especificações e quantidades previstas no 

termo de referência – anexo I e edital, durante o período de 12 

(doze) meses, com entrega parcelada. 

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, 03 de fevereiro de 2021. 

 

Jose FranciscoMartha 

Prefeito Municipal 

 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL n.º 001 

 

RERRATIFICAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2020 

 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama torna pública 

a RETIFICAÇÃO do edital do supracitado, aquisição de gêneros 

alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS) da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme 

abaixo: 

01) Considerando que por motivos técnicos, o edital não foi 

disponibilizado CORRETAMENTE nos sítios eletrônicos:  

a) http://www.imprensaoficial.com.br/  

 

PODER EXECUTIVO 



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

 Página 2 de 2                                                                                                      quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 
 

 
Imprensa Oficial do Município Eletrônica - IOME assinada digitalmente conforme a Lei Municipal 
nº 034, de 16 de novembro de 2017, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 

Prejudicando o prazo mínimo exigido para a abertura da sessão 

pública; fica alterada a data da realização do certame.  

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DO 

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 24/02/2021 DATA E 

HORA DA REALIZAÇÃO: 03/03/2021, às 09h00min. 

02) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 

Edital.  

São Sebastião da Grama, 03 de janeiro de 2021.  

 

Matheus Rodrigues Pessoa de Almeida 

Supervisor de Licitações 

 

José Francisco Martha 

Prefeito Municipal 
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