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PODER EXECUTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE
CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 02/2021
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da
Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento
licitatório na modalidade Inexigibilidade de Licitação de
Credenciamento nº 01/2021, Processo n° 02/2021, tendo como
objetivo principal da presente licitação credenciamento
contratação de serviços médicos, na forma de credenciamento,
para atendimento na unidade básica de saúde municipal, nas
especialidades
de
médico
de
ESF
e
GINECOLOGIA/OBSTETRA, conforme termo de referência
anexo, mediante as condições estabelecidas neste edital.
Da analise das documentações das licitantes, restou comprovado
que: a empresa participante está INABILITADA: “ AVIVE
GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA”, por não estarem
em conformidade com as exigências do edital
XXIV–
Comprovante de não possuir pendências e/ou processos perante
o conselho de classe (CRM); CERTIDÃO VENCIDA. e as
empresas "L.M. ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,
CLINICA MÉDICA BERNARDES PEIXOTO LTDA,
CLINICA MÉDICA FORNARI LTDA, JMBIBI MEDICINA
LTDA, RIANE CELESTE FRANCHI, CLINICA MÉDICA
PRADO & FARIA EIRELI, CLINICA MÉDICA FORNARI
LTDA e ANA PAULA DE CARVALHO & CIA LTDA”, foram
declaradas HABILITADAS, por estarem em conformidade com
as exigências do edital. É concedido o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para interesse de recurso. Maiores informações poderão ser
obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646 9951, ou pelo e-mail:
licitacao@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 16 de fevereiro de 2021.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITÓRIO N.º 02/2021
DISPENSA LICITATÓRIA N.º 08/2021
Autoridade Certificadora

MUNICIPIO DE SAO
SEBASTIAO DA
GRAMA:45741527000105

Contrato N° 02/2021
Contratada: Agnaldo Muniz Pacheco 01617497800
Objeto: Contratação de assessoria em serviço de apoio à gestão
dos fundos de assistência social subsídios conceituais e
operacionais atualizados quanto aos processos relacionados ao
sistema de planejamento orçamentário brasileiro e à gestão
financeira e orçamentária do SUAS.
Valor: R$ 17,600,00
Data: 05 de fevereiro de 2021.
Prazo de vigência:8 MESES

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N.º 01/2021
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2021
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 licitatórios foram
praticados em obediência às disposições contidas na Lei Federal
n. 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.
propostas formuladas satisfazem os interesses da Administração
Pública.
HOMOLOGO A presente licitação tem por objeto contratação
de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis
(álcool, gasolina e óleo diesel) com abastecimento diretamente
das bombas aos veículos da frota, para os departamentos da
Prefeitura Municipal. ADJUDICO o objeto desta licitação à
empresa T.R.R. BRASIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E
CONVENIENCIA LTDA, os itens: 01, 02, 03 e 04. Proceda-se
aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA
GRAMA:45741527000105
Dados: 2021.02.16 17:00:01 -03'00'
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São Sebastião da Grama, 12 de fevereiro de 2021.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N.º 01/2021
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2021
Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da
Grama, no uso de minhas atribuições legais e,

a) www.bll.org.br
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: 18/02/2021 DATA E
HORA DA REALIZAÇÃO: 26/02/2021, às 09h00min
02) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
Edital.
São Sebastião da Grama, 16 de fevereiro de 2021.

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;

José Francisco Martha
Prefeito Municipal
Matheus Rodrigues Pessoa de Almeida
Supervisor de Licitações

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 Licitação, cujo objeto constitui-se
Contratação de empresa especializada para a reforma do Ginásio
de Esporte Flávio Abba (2ª etapa), conforme Convênio Estadual
nº 100104/2020, celebrado entre o município de São Sebastião
da Grama e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo, conforme Memorial Descritivo, Planilhas,
Cronograma, Projetos e mediante as condições estabelecidas
neste Edital, conforme Memorial Descritivo, Planilhas,
Cronograma, Projetos e mediante as condições estabelecidas,
planilhas, Cronograma, Projetos e mediante as condições
estabelecidas neste Edital. ADJUDICO o objeto desta licitação à
empresa CONSTRUTORA HGB LTDA, R$ 138.874,78 (Cento
e trinta e oito mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e
oito centavos). Proceda-se aos atos formais, para cumprimento
da decisão ora prolatada.
São Sebastião da Grama, 12 de fevereiro de 2021.
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL n.º 001
RERRATIFICAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º02/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2021
A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama torna pública
a RETIFICAÇÃO do edital do supracitado, conforme abaixo:
01) Considerando que por motivos técnicos, o edital não foi
disponibilizado no sítios eletrônicos:

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.
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