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PODER EXECUTIVO

São Sebastião da Grama, 17 de maio de 2021.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N.º 01/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n. º 35/2021
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Carta Convite 01/2021, Processo n°
35/2021, com encerramento no dia 28/05/2021, às 14:00 horas,
tendo como objeto a contratação de empresa prestadora de
serviços de segurança e medicina do trabalho, para elaborar:
laudo técnico das condições ambientais no trabalho (LTCAT);
programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA); perfil
profissiográfico previdenciário (PPP); programa de controle
médico de saúde ocupacional (PCMSO); laudo pericial de
periculosidade e insalubridade; exame admissional, exame
demissional; exame periódico; exame de retorno ao trabalho;
exame para mudança de função e/ou readaptação; controle e
avaliação dos atestados médicos motivado por afastamento; bem
como laudos médicos quando necessário, nas condições e
especificações declinadas nesta pasta, enfaticamente no ANEXO
I. . Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19)
3646 9951, ou pelo e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 17 de maio de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 01/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 32/2021
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA nº 01/2021,
Processo n° 32/2021,com encerramento no dia 22/06/2021, às
09:00 horas, tendo como objeto principal da presente licitação, a
outorga de concessão de uso oneroso para exploração de imóvel,
precedida da execução da obra de reforma do imóvel, conforme
relatório e orçamento estimado, em anexo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, cujo processo e julgamento serão realizados de
acordo com os preceitos da Lei 8.666/93 conforme as
disposições contidas neste Edital e seus anexos dos seguintes
espaços:RUA MANOEL MARTHA, Nº 452, DISTRITO
INDUSTRIAL, SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA – SP. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646 9951,
ou pelo e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 17 de maio de 2021.

José Francisco Martha
Prefeito Municipal

José Francisco Martha
Prefeito Municipal

, AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N.º 02/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n. º 36/2021
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Carta Convite nº 02/2021, Processo n°
36/2021, com encerramento no dia 27/05/2021, às 14:00 horas,
tendo como objeto a contratação de empresa para contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de consultoria
visando a solicitação/aquisição de município de interesse
turístico- MIT, junto ao SETUR – São Paulo, conforme
requerido pela Gerência de Empreendedorismo, Turismo e
Cultura, em conformidade com o termo de referência que integra
o anexo I. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel.
(0XX19)
3646
9951,
ou
pelo
e-mail:
licitacao@ssgrama.sp.gov.br.
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