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HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N.º 01/2020 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2020 

 

Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da 

Grama, no uso de minhas atribuições legais e, 

Considerando que os atos integrantes do presente procedimento 

licitatório foram praticados em obediência às disposições 

contidas na 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, e com o decurso do prazo legal. 

Considerando que os atos integrantes do presente procedimento 

licitatório foram praticados em obediência às disposições 

contidas na 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, e com o decurso do prazo legal. 

Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que 

as propostas formuladas satisfazem os interesses da 

Administração Pública. 

HOMOLOGO a presente concorrência, cujo objeto constitui-se a 

permissão de uso para exploração dos seguintes locais: “Chalé 

03-A”, localizado no recanto de lazer e alimentação “Celina 

Pretinha” - “Chalé 03-B”, localizado no recanto de lazer e 

alimentação “Celina Pretinha”. ADJUDICO o objeto desta 

concorrência à empresa HELIO RODRIGUES DOS SANTOS 

FILHO ME item 1: “Chalé 03-A” R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, à empresa LETICIA NOGUEIRA DE MORAES 

50792322851 item 2: “Chalé 03-B” R$ 1100,00 (mil e cem 

reais) mensais. Proceda-se aos atos formais, para cumprimento 

da decisão ora prolatada. 

São Sebastião da Grama, 01 de julho de 2020. 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2020 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 35/2020 

 

OBJETO: aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 

odontológico, fisioterapia, moveis, eletrodomésticos e 

informatica em conformidade com a verba remanescente do 

convênio/proposta nº 11548.148000/1190-04, conforme plano de 

trabalho cadastrado no FNS, e de acordo com as especificações 

adiante e demais condições estabelecidas neste edital.  

Comunica,Manifestação de Recurso da empresa J. RIBEIRO 

COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP, que interposição de 

recurso, NEGAR PROVIMENTO, BRUMED COMÉRCIO 

ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES EIRELI, deve ser declarada vencedora do 

item 2 . 

Ante tais considerações e do que mais consta dos autos, 

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, 15 de julho de 2020. 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2020 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 42/2020 

 

OBJETO: aquisição de 01 (um) veículo tipo micro-ônibus zero 

quilômetro, referente à Programação SIGTV nº 

355080320190002, celebrado entre o município São Sebastião 

da Grama e Ministério do Desenvolvimento Social, de acordo 

com as especificações adiante e demais condições estabelecidas 

neste edital. 

PODER EXECUTIVO 
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Comunica, Manifestação de Recurso da empresa 

MASCARELLO CARROCERIA E ÔNIBUS LTDA, que 

interposição de recurso, fica dado provimento, SAN MARINO 

ÔNIBUS LTDA, deve ser declarada inabilitada. 

Ante tais considerações e do que mais consta dos autos, 

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, 15 de julho de 2020. 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 

 

 

01º TERMO ADITIVO AO ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO N.º 06/2020 

Contratada: CP COMERCIAL S/A. 

Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços 

para a eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de 

aro novos, destinados a atender as necessidades dos veículos que 

compõem a frota municipal. 

Motivo: Reajuste de preços 

Data: 29/06/2020 

Modalidade:  Pregão Presencial N.º 02/2020 

Para restabelecimento do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO do Contrato, fica REAJUSTADO o valor do 

produto: “Item 10” / Pneu 175/10 R13, R$ 150,00, ou seja, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento 

do produto, a importância “Item 10” / Pneu 175/10 R13, R$ 

210,00, “Item 28” / Pneu 1000/20 Liso / 16 lonas, R$ 820,00, ou 

seja, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo 

fornecimento do produto, a importância “Item 28” / Pneu 

1000/20 Liso / 16 lonas, R$ 1082,00, “Item 29” / Pneu 1000/20 

Borrachudo / 16 lonas, R$ 838,00, ou seja, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do produto, a 

importância “Item 29” / Pneu 1000/20 Borrachudo / 16 lonas, R$ 

1.150,00. 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 

 

 

01º TERMO ADITIVO AO ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO N.º 54/2019 

Contratada: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM 

GERAL LTDA EPP. 

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de 

materiais de limpeza e descartáveis, para atender os setores da 

prefeitura. 

Motivo: Reajuste de preços 

Data: 29/06/2020 

Modalidade:  Pregão Presencial N.º 34/2019 

Para restabelecimento do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO do Contrato, fica REAJUSTADO o valor do 

produto: “Item 01” /Álcool Etílico de 1 litro, R$ 4,05, ou seja, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento 

do produto, a importância “Item 01” / Álcool Etílico de 1 litro, 

R$ 4,77 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 

 

 

01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2020 

Contratada: MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA 

LTDA EPP 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma do 

Ginásio de Esporte Flávio Abba, conforme Convênio Estadual nº 

573/2019, celebrado entre o município de São Sebastião da 

Grama e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado 

de São Paulo 

Motivo: Reajuste de valor 

Data: 14/07/2020 

Modalidade:  TOMADA DE PREÇO N.º 03/2020 

Houve a necessidade de aditivo ao contrato para 

complementação da instalação do sistema de proteção e combate 

a incêndio, conforme laudo e planilhas do departamento de 

Engenharia e parecer jurídico, em anexo. 

Fica ACRESCIDO do Contrato n.º 14/2020, aditivo em 

aproximadamente 8,855 % no valor de R$ R$ 13.886.79. Sendo 

originalmente o valor total de R$ 156.821,24 (cento e cinquenta 

e seis mil e oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro 

centavos), acrescido o aditivo, o valor do Contrato 14/2020 

passa a ser de  R$ 170.708,03 (sento e setenta mil e setecentos e 

oito reais e três centavos). 

Dr. Ricardo Ribeiro Florido 

Prefeito Municipal 
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