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Na nova rodoviária do município 
a novidade virá do guichê da empresa 
Ecobus, responsável pelo transporte 
público municipal de São Sebastião. 
Será a  realização, em breve, do 
cadastramento de usuários para 
utilização do bilhete único.

A empresa informou que o guichê 
da rodoviária servirá como base 
para a  venda de vale transporte, 
atendimento ao público e local para 
atendimento dos fiscais da empresa. 

A Ecobus ainda não está no 
local, porém os serviços não são 
alterados. Por  enquanto o usuário 
pode continuar a comprar os bilhetes 
no escritório  localizado no centro 
da cidade, próximo à rodoviária, 
ou no próprio ônibus,  sem maiores 
transtornos. A empresa prevê sua 
instalação definitiva no local,  no final 
deste mês.

As demais empresas que vão 
atuar dentro da nova rodoviária, 
estão  trabalhando internamente 
em seus guichês, porém, algumas 
das principais  já atuam no local 
com atendimento ao público. Útil e 
Litorânea já estão operando.

Empresa de ônibus fará cadastro de usuários 
para implantação de bilhete eletrônico

Empresas já operam nos 
guichês da nova rodoviária

Litorânea, responsável pelas principais linhas intermunicipais já está no local

A Litorânea, principal empresa que 
atua no transporte intermunicipal e 
que possui linha direta para o aeroporto 
de Guarulhos, em São Paulo, já 
opera  em seu guichê normalmente. O 
atendimento ao público foi estabelecido 
e  normalizado, na ultima semana. Os 
ônibus da empresa já fazem embarque e 

desembarque de passageiros na 
rodoviária. Os usuários aprovaram a 
ida definitiva para o novo espaço.

A Útil também já faz embarque 
e desembarque no novo prédio. A 
empresa foi a primeira a se instalar no 
local e já fornecia o serviço de compra 
de bilhete.

SOMENTE 15 MINUTOS
A partir de 21 de maio, foi 

implantado o sistema de vagas 
rotativas no  Terminal Rodoviário de 
São Sebastião. 

A decisão foi tomada após 
levantamento realizado pela Divisão 
de Trânsito  (Ditraf), ligada à 
Secretaria de Segurança Urbana, sobre 
a taxa de ocupação das  19 vagas de 
estacionamento disponibilizadas no 
local. 

A intenção é regulamentar o 
estacionamento com permissão para 
a utilização do espaço por no máximo 
15 minutos - com o pisca alerta 
ligado - para uma  melhor utilização e 
otimização das vagas disponíveis. 

Para alertar aos motoristas, placas 
de sinalização estão sendo instaladas 
e  avisos colocados nos para-brisas 
dos veículos informando o início do 
período de rotatividade.

O motorista que desrespeitar 
este período de permanência será 
autuado por estacionar em desrespeito 
a sinalização, como prevê o Código 
Brasileiro de Trânsito (CTB). A multa 
é de R$ 53,20 e o motorista perde três 
pontos na carteira de habilitação. Além 
disso, o veículo pode ser removido do 
local.

A Prefeitura de São Sebastião por meio da Seadre  

(Secretaria das Administrações Regionais) de 

Maresias, vem trabalhando na limpeza das guias das 

ruas do bairro, na Costa Sul do município.

O objetivo da ação é remover areia, terra e grama 

que acumularam ao longo do tempo nas guias das vias 

públicas com o intuito da revitalização da pintura.

Funcionários trabalharam em toda extensão e 

dos dois lados da Avenida  Francisco Loup, acesso 

principal para quem entra e sai do bairro. 

De acordo com o chefe de divisão da Seadre, 

Marcelo Moreira dos Santos, até o final desta semana 

os serviços de limpeza e pintura de guias devem 

ser concluídos, informa. “Temos muito trabalho pela 

frente visando sempre o bem estar da comunidade e 

turistas que frequentam a região”, conclui.

Ruas de Maresias recebem mutirão de limpeza

Funcionários durante mutirão de limpeza nas guias das ruas de Maresias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/14

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JUQUEY, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 10/06/2014 ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 

SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 

SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 20,00 (VINTE REAIS)
SÃO SEBASTIÃO, 21 DE MAIO DE 2014

 
REINALDO LUIZ FIGUEIREDO

    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEGUR022 – Processo 
n.º 60.163/2014.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo - Prodesp.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: prestação dos serviços técnicos de informática relativos à 

disponibilização do Sistema de Gestão de Multas Municipais - WEBCOMM 
e a execução de rotinas relativas para o processamento de multas de 
trânsito referentes ao município de São Sebastião/SP.

Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n° 01/2014
Valor: R$ 370.800,00 (trezentos e setenta mil e oitocentos reais)
Data: 01.04.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Maurício Gallo 

Fausto e Marcos Tadeu Yazaki  pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEADRE024 – Processo 
n.º 60.257/14.

Contratada: JCB Materiais Ltda. – ME.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: aquisição de roçadeiras para uso no Viveiro Municipal, em 

atendimento a Secretaria das Administrações Regionais - SEADRE.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: CV n.º 003/14
Valor: R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais).
Data: 09.04.2014..
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luiz Fernando 

Oliveira da Silva pela contratada.

O Centro de Atividades Esportivas 
(CAE) do Pontal da Cruz, região 
central de São Sebastião, está 
oferecendo aulas de Stand Up Paddle 
em piscina.

A nova vivência está  agradando 
bastante aos  os interessados. Já são  25 
inscritos   para todos os sábados, 
sempre a partir das 9hs da manhã.

Aos 70 anos, a aluna do Projeto 
Atividade, Marilda de Almeida foi a 
primeira a se inscrever e aproveitou ao 
máximo o tempo sobre a prancha na 
piscina. 

A pequena Lavínia, de apenas 
três anos, foi a aluna mais nova e não 
hesitou em se aventurar sozinha depois 
de treinar por algum tempo junto da 
mãe, Fernanda Pacheco. “A Lavínia 
não demonstrou medo em nenhum 
momento, muito pelo contrário, logo 
já queria remar sozinha. Adoramos 
a oportunidade proporcionada de 
forma segura e iremos voltar com toda 
certeza”, disse Fernanda.

A expectativa da equipe de 
profissionais da Secretaria de Esportes 
é de que a  procura cresça e em breve 
possa também proporcionar a vivência 
do esporte no mar  após o trabalho 
técnico na piscina.

Vivência de Stand Up Paddle
em piscina no Pontal da Cruz

As aulas acontecem aos 
sábados entre 9 e 13 horas

O trabalho está agradando interessados de todas as idades

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 

O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.590/14 (IN nº 018/14), com fundamento no “caput” 
do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de 
empresa para fornecimento de vales transporte aos servidores públicos 
da PMSS, com recargas de crédito “on-line”, através do cartão transporte 
comum, em atendimento a Secretaria de Administração.

São Sebastião, 21 de Maio de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 

O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.587/14 (IN nº 016/14), com fundamento no “caput” 
do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de 
empresa para fornecimento de vales transporte aos servidores da PMSS, 
em atendimento a Secretaria de Administração.

São Sebastião, 21 de Maio de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 

O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.589/14 (IN nº 017/14), com fundamento no “caput” 
do Artigo 25º da Lei 8.666/93 e suas alterações, para contratação de 
empresa para fornecimento de vales transporte aos estagiários da PMSS, 
em atendimento a Secretaria de Administração.

São Sebastião, 21 de Maio de 2014.

Reinaldo Luiz de Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos 

RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo n.º 60.586/2014 (DJ 04/14), com fundamento do Artigo 24, 
Inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel sito à 
Praça Almirante Barroso, nº 02, Centro, São Sebastião-SP, para utilização 
de dependências do Tebar Praia Clube em atendimento á Secretaria de 
Cultura e Turismo. 

São Sebastião, 16 de maio de 2014.

Reinaldo Luiz de  Figueiredo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nestas aulas estão disponíveis 
quatro pranchas para vivências de 
50 minutos  sob acompanhamento 
e orientação de um profissional e 
infraestrutura de segurança. 

Os interessados poderão obter 
informações diretamente na secretaria 
do CAE  do Pontal da Cruz ou na 
Secretaria de Esportes. A vivência 
será oferecida semanalmente, sempre 

aos sábados, até às 13h. 
Para a prática é necessário a 

apresentação e exame médico, 
preenchimento de ficha de inscrição 
e a utilização de traje de banho 
(maiô, sunga ou short de  lycra e 
camiseta). 

Vale lembrar que menores de 
idade só poderão participar com 
autorização dos pais ou responsável. 

Serviço:
O telefone do CAE do Pontal da 

Cruz é (12) 3893 - 1552

e o da  Secretaria de Esportes é 

o (12) 3891 - 4530.
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A Regional Costa Norte da 
prefeitura de São Sebastião, ligada a 
Seadre (Secretaria das Administrações 
Regionais), realizou    serviço de 
jardinagem na escola Maria Alice   
Rangel.

A base do trabalho foi o combate a 
borrachudos e pernilongos no bairro 
do Jaraguá.

O serviço foi realizado tanto na 
escola como em locais onde se instalam 
o Simulídeo e Cúlex, respectivamente 
Borrachudo e Pernilongo.

Limpeza na Costa Norte para combater 
pernilongos e borrachudos

Regional faz trabalho de 
jardinagem  para o combate 
de insetos

No trabalho foi utilizado um 
caminhão pequeno, braçais e 
roçadeiras.

Até o final do dia foram retirados de 
lá 7 viagens de 500 quilos cada uma, 
totalizando 3,5 toneladas de restos de 
jardinagem.

A Regional Costa Norte engloba 
os bairros da Enseada, Jaraguá, 
Canto do Mar e Cigarras. Conta com 
aproximadamente 49 quilômetros², 
aproximadamente 14 mil habitantes, 
cerca de 600 vias públicas e 25 prédios 
públicos, além de 3 praias e a rodovia 
SP55, que corta a regional em pelo 
menos 10 quilômetros. A Costa Norte 
tem a segunda densidade demográfica 
da cidade, perdendo apenas  para o 
centro da cidade.

O Hospital de Clínicas de São Sebastião tem novo 
interventor. O funcionário público Marcelo Camargo, 
assumiu na manhã  da terça-feira , dia 20.

De acordo com Camargo,  a primeira medida 
é tomar conhecimento de todas as ações em 
andamento no complexo hospitalar.  “O objetivo 
é dar continuidade ao trabalho que já vinha 
sendo realizado no local. Vamos manter a gestão 
participativa contando sempre com o apoio da 
Secretaria de Saúde e principalmente com a 
Provedoria do Hospital”, destacou.

Ainda de acordo com o novo interventor, o 
complexo hospitalar conta com   maior número de 
profissionais de toda a região que desempenham um 
trabalho admirável.

Servidor público há 20 anos na Prefeitura de São 
Sebastião, Camargo já atuou como Diretor de Frota, 
no período de 2009 a 2011. Atualmente estava como 
assessor de secretaria da Saúde.

Para ele, o convite para assumir o HCSS é, sem 
dúvida, mais um importante desafio, mas acima de 
tudo uma responsabilidade ainda maior por se tratar 
de um setor tão complexo.

Novo interventor assume a direção 
do Hospital de Clínicas

Objetivo é dar continuidade ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
em todo o complexo hospitalar

Marcelo Antunes Camargo é o novo interventor do HCSS
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