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De 1º a 3 de agosto a Praça Pôr-do-Sol, em 
Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, 
servirá de palco para mais uma edição do 
Arraial Gastronômico do projeto Buscapé, uma 
associação sem fins lucrativos que atende crianças 
do bairro com apoio da Prefeitura, por meio da 
Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

Durante este período, os chefs e seus pratos 
fabulosos, a convite do curador chef Eudes Assis, 
estarão nas barraquinhas para doar seu trabalho e 
quitutes e promover uma grande festa com música 
ao vivo, brincadeiras e imperdíveis atrações.

O 3º Arraial, organizado por voluntários, 
colaboradores e  Polícia Militar, tem recebido 
atenção especial uma vez que receberá o público 
com comidas, bebidas, doces, atrações musicais 
e artísticas, além de artes feitas pelas crianças do 
Buscapé. Toda a renda do evento será revertida 
para ao próprio projeto que está construindo suas 
novas instalações.

Arraial Gastronômico:
Projeto Buscapé contará com grandes chefs

Mais de 30 pratos serão preparados 
ao longo de três dias e arrecadação 
será revertida à instituição

Arraial já é um sucesso e atrai bom público para Boiçucanga

Ente as atrações gastronômicas a serem 
servidas pelos chefs do litoral e da capital paulista 
estão: choripan porteño, quesadilla de frango, 
bolo de chocolate com bacon, pasteis gourmet, 
ceviche, hot dog gourmet, creme de provolone, 
arroz lambe-lambe, coxinha, torta de banana, 
queijadinha, brownies, torta de limão, arroz 
doce com caramelo, paella brasileira, wrapp de 
carne louca, porco assado, arroz com cordeiro e 
java-porco, porcoburguer, sanduíche de costela, 
hambúrguer do meats, caldo de alcachofras, 
polenta cremosa, baião de três, cupcake, yakissoba, 
ravioli de mussarela de búfala, empanadas, mini-
pizza, arroz de bacalhau.

Os organizadores esperam cerca de 3 mil 
visitantes para os dias da festa e de acordo com o 
grupo, as pousadas das praias próximas ao Arraial, 
apoiadoras do projeto, estão oferecendo pacotes 
especiais para os turistas e irão recepcionar os 
chefs participantes.

Formação
Há oito anos o Buscapé exerce um trabalho 

para a formação de mais de 100 crianças e jovens 
das escolas de bairros da Costa Sul com a oferta 
de atividades extraescolares. Entre eles, esportes, 
artes e culinária com a colaboração de muitos 
voluntários, liderados pelo cabo William Silvério 
de Freitas, criador do projeto,  Polícia Militar 
e Ministério Público. As aulas de culinária, por 
exemplo, tiveram início há três anos.  

O chef Eudes Assis, premiado chef nascido e 
criado na região, em parceria com a professora 
Claudia Jardim, hoteleira local, são alguns do que 
apoiam a iniciativa do Buscapé. Ambos organizam 
e promovem aulas de gastronomia para as crianças 
sempre com a participação de um convidado 
profissional do mercado para se apresentar em 
uma aula.

Ao longo destes anos, foram mais de 80 
chefs, cozinheiros, produtores e empresários da 
gastronomia que passaram por Boiçucanga para 
ensinar receitas, dicas e importantes lições de 
cidadania e de vida aos interessados aprendizes. 
“Despertar o interesse dos meninos e meninas 
para a Gastronomia e a Hospitalidade pode abrir 
horizontes inimagináveis deixando o sonho de uma 
vida melhor bem mais próximo da criança”, disse 
Assis. “Além disso, promove a consciência social 
e política, tornando-a cidadã comprometida”, 
declarou o chef caiçara que é o curador do Arraial.

Além da gastronomia, a festa contará com 
música ao vivo e várias brincadeiras para a 
garotada.

Serviço:
A Praça de Alimentação será aberta sempre 

às 19h. Para conferir os trabalhos do projeto 
Buscapé basta acessar: https://www.facebook.
com/projetobuscapefanpage
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/14

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ADEQUAÇÃO PREDIAL DA CRECHE DE BARRA DO SAÍ, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
DOCUMENTOS E PROPOSTAS: ATÉ 12/08/2014 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, 24 DE JULHO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/14 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM FAMÍLIAS E 
JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/08/2014
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 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$ 10,00 (DEZ) REAIS OU 
DISPONÍVEL GRATUITAMENTE, NO SITE WWW.SAOSEBASTIAO.
SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 24 DE JULHO DE 2014

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 014/14
PROCESSO Nº.: 60.772/14
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE INFORMÁTICA: CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS, 
COPIADORAS E APARELHOS DE FAX EM USO NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.
EM FACE DE SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS E EVENTUAL 
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO EDITAL, COMUNICAMOS A 
SUSPENSÃO DO CERTAME MARCADO INICIALMENTE PARA O DIA 
24/07/2014 ÀS 9:30 HORAS. A NOVA DATA DE ABERTURA SERÁ 
DIVULGADA NA FORMA DA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 23 DE JULHO DE 2014.

REINALDO LUIZ FIGUEIREDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Divisão de Tráfego da Secretaria 
de Segurança Pública intensificou o 
trabalho na Costa Sul do município. 
A manutenção e conservação da 
sinalização viária promove a integridade 
física dos moradores e visitantes.

Desta vez, a equipe revitalizou as 
faixas de pedestre que ficam em frente 
às escolas Raízes e Antonio Luiz 
Monteiro, na estrada do Cascalho, em 
Boiçucanga.

De acordo com o responsável 
pela ação, Eduardo Leite, a medida 
garantirá, especialmente, a segurança 
dos estudantes com a retomada das 
aulas neste segundo semestre.

Ditraf promove revitalização 
de sinalização horizontal

Medida visa assegurar 
a integridade física dos 
estudantes

Medida visa assegurar a integridade física dos estudantes

Um balanço apresentado pela 
Secretaria de Segurança Urbana 
aponta que nos seis primeiros meses de 
2014 a Guarda Civil Municipal de São 
Sebastião aumentou em mais de 200% 
o número de atendimentos realizados 
para a segurança da população.

Ao todo foram 622 atendimentos 
registrados de janeiro a junho de 2014 
diante de 199 no mesmo período de 
2013.

Na avaliação do secretário de 
Segurança Urbana Múcio Mattos 
Alvarenga o aumento no número 
de atendimentos demonstra o 
resultado de um trabalho que vem 
sendo realizado desde o final do ano 
passado quando 90% do efetivo da 
guarda voltou a atuar nas ruas em 
patrulhamentos ostensivos por toda a 
cidade.

Aumenta o número de atendimentos 
na área de segurança da população

Dados apontam um aumento 
de mais de 200% no 
número de atendimentos, 
se comparado com o mesmo 
período do ano passado

Guarda Civil Municipal de São Sebastião aumentou
em mais de 200% o número de atendimentos realizados

“Desde o final do ano passado nós 
tiramos muitos guardas que exerciam 
funções administrativas para voltar 
a fazer o patrulhamento. Com isso, 
aumentamos o número de guardas 
nas ruas que ficam em patrulhamento 
diuturnamente nas três regiões da 
cidade”, disse.

O secretário lembrou ainda do 
importante papel de colaboração 
com ações das polícias Civil e Militar 
em ações que auxiliam atividades 
de apreensão e investigação. “Com 

mais guardas nas ruas conseguimos 
também dar um suporte maior para 
a polícia Civil e Militar procurando 
sempre trabalhar em ações conjuntas 
para melhorar a sensação de segurança 
com resultados efetivos”.

Além do patrulhamento em 
viaturas e motos a GCM de São 
Sebastião conta com um Centro de 
Operações Integradas (COI) que 
também atua 24 horas por dia e faz o 
monitoramento de importantes ruas 
da cidade.

“Dispõe sobre cessão de servidor.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião, 

R E S O L V E:
Artigo 1º- Fica o servidor ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA 

SILVA, servidor público concursado como Auxiliar de Cirurgião Dentista, 
admitido sob matrícula nº 3893-8, em 22 de fevereiro de 1996, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde, designado a prestar serviços junto à 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica 
de direito privado, integrante da Administração Indireta Municipal, autorizada 
pela lei Complementar nº 168/2013.

Parágrafo Único – A cessão de que trata o caput perdurará pelo prazo 
previsto no artigo 17 da Lei Complementar nº 168/2013, processando-se sem 
prejuízo dos vencimentos, e mantendo-se as demais vantagens do cargo.

Artigo 2º- O servidor ora cedido perceberá seus vencimentos pela 
Prefeitura Municipal de São Sebastião, acrescido da gratificação prevista 
na Lei Complementar nº 175/2014 mantendo o costumeiro contato com o 
FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de 
São Sebastião para fins da contribuição.

Artigo 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2014.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,    14    de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.

PORTARIA Nº 477/2014

PORTARIA Nº 478/2014
“Dispõe sobre cessão de servidor.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião, 

R E S O L V E:
Artigo 1º- Fica o servidor ANDRÉ FONTES DOS SANTOS, servidor 

público concursado como Assistente de Finanças, admitido sob matrícula 
nº 4566-7, em 02 de abril de 1997, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
designado a prestar serviços junto à FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 
DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito privado, integrante da 
Administração Indireta Municipal, autorizada pela lei Complementar nº 
168/2013.

Parágrafo Único – A cessão de que trata o caput perdurará pelo prazo 
previsto no artigo 17 da Lei Complementar nº 168/2013, processando-se 
sem prejuízo dos vencimentos, e mantendo-se as demais vantagens do 
cargo.

Artigo 2º- O servidor ora cedido perceberá seus vencimentos pela 
Prefeitura Municipal de São Sebastião, acrescido da gratificação prevista 
na Lei Complementar nº 175/2014 mantendo o costumeiro contato com o 
FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de 
São Sebastião para fins da contribuição.

Artigo 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2014.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,   14     de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.

PORTARIA Nº 479/2014
“Dispõe sobre cessão de servidor.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião, 

R E S O L V E:
Artigo 1º- Fica a servidora SANDRA MAMY UMEHARA SOUZA, 

servidora pública concursada como Médico – 20H, admitida sob matrícula nº 
2256-0, em 16 de junho de 1989, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
designada a prestar serviços junto à FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 
DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito privado, integrante da 
Administração Indireta Municipal, autorizada pela lei Complementar nº 
168/2013.

Parágrafo Único – A cessão de que trata o caput perdurará pelo prazo 
previsto no artigo 17 da Lei Complementar nº 168/2013, processando-se 
sem prejuízo dos vencimentos, e mantendo-se as demais vantagens do 
cargo.

Artigo 2º- O servidor ora cedido perceberá seus vencimentos pela 
Prefeitura Municipal de São Sebastião, acrescido da gratificação prevista 
na Lei Complementar nº 175/2014 mantendo o costumeiro contato com o 
FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de 
São Sebastião para fins da contribuição.

Artigo 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2014.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião, 14   de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.

PORTARIA Nº 480/2014
“Dispõe sobre nomeação de servidor público em cargo de provimento 

em comissão.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 

das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião, 

R E S O L V E:
Artigo 1º- NOMEAR, o servidor público municipal ANTONIO CARLOS 

NISOLI PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 3893-8, titular do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Cirurgião Dentista, para ocupar o cargo 
em comissão de DIRETOR PRESIDENTE, da FUNDAÇÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito privado, 
integrante da Administração Indireta Municipal, autorizada pela Lei 
Complementar 168/2013. 

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2014.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  14     de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
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Os Jogos do  Idoso de São Sebastião 
vêm aí. As disputas acontecerão entre 31 
de julho e 3 de agosto.

Como preparativo, a Secretaria de 
Esportes promoveu Congresso Técnico 
com a presença de representantes das 13 
cidades inscritas: Caraguatatuba, Ilhabela, 

Definidas as regras para o VII Jogos 
do Idoso de São Sebastião

Congresso técnico preparativo foi realizado na Secretaria de Esportes

A competição deverá reunir 650 pessoas de 13 cidades

Cubatão, Praia Grande, Bertioga, Ribeirão 
Pires, Casa Branca, Mauá, São Bernardo 
do Campo, Santana do Parnaíba, 
Sorocaba e Guaratinguetá, além de São 
Sebastião.

A competição, uma realização da 
atual Administração por meio Seesp, em 

parceria com o Projeto Atividade junto 
com o Fundo Social de Solidariedade 
do município, reunirá um total de 650 
pessoas, sendo 50 da cidade e outras 600 
de fora.

Entre as modalidades desta edição 
estão: bocha, malha, jogos de salão, damas, 
xadrez, vôlei adaptado, natação, tênis de 
campo, tênis de mesa, caminhada, dança 
de salão e coreografia.

Segundo informações da equipe 
organizadora da Secretaria de Esportes, 
no Congresso Técnico foram realizados os 
sorteios das chaves, definidos os sistemas 
de disputas e também alteradas algumas 
regras no regulamento da competição 
que se fizeram necessárias.

O secretário de esportes Fábio Lopez, 
falou sobre a relevância deste evento. 
“A Prefeitura por meio desta Secretaria, 
realiza mais uma edição dos Jogos na 
cidade, um investimento feito para a 
melhor idade, tão merecedora destas 
ações”, disse, “lembrando que a equipe 
sebastianense tem se destacado neste 
cenário estadual”, acrescentou. “A parceria 
entre a pasta e o Projeto Atividade do 

Fundo Social proporcionou à nossa 
melhor idade, a conquista inédita do 
terceiro lugar nos Jogos Regionais do 
Idoso, classificando atletas para os 
Jogos Abertos do Idoso onde também 
obtiveram uma excelente colocação com 
a sétima posição entre as 201 cidades 
participantes. Ou seja, à frente de diversas 
cidades que têm maior população e maior 
estrutura que nosso município, além de 
ter ficado à frente das demais cidades do 
Litoral Norte”, concluiu.

Para Lopez, tudo isso é fruto de um 
sério trabalho feito com a melhor idade. 
“Nada mais justo do que continuar este 
investimento, agora, através do JISS , 
praticamente um mini-jogos regionais 
nos quais recebemos delegações de várias 
cidades. E,  com certeza, esta será uma 
grande festa”, frisou o secretário.

A abertura do VII Jiss será às 14h do 
dia 31 de julho no Teatro Municipal. 
A competição se dividirá em quatro 
localidades na região central da cidade: 
CAE do Pontal da Cruz, CAE da Vila 
Amélia, Sampoc (Sociedade Amigos do 
Pontal da Cruz) e quadra da Rua da Praia.

Para quem gosta de música, uma 
ótima opção para aprender a tocar 
instrumentos musicais é o projeto Guri, 
no Centro Comunitário do Jaraguá, na 
Costa Norte do município.

É necessário ao interessado realizar a 
inscrição que já está aberta, com data de 
encerramento para o dia 11 de agosto.

Para ser um guri, é necessário atender 
a dois requisitos, ter entre 8 e 18 anos de 
idade e estar regularmente matriculado 
em uma escolas da rede de ensino, o que 
será comprovado mediante a entrega 
de cópia da declaração de frequência 
escolar.

De acordo com a coordenadora 
do projeto, Andreia Barcellos, outros 
documentos necessários são cópias 
do RG ou Certidão de Nascimento e 
comprovante de residência, bem como 
da Carteirinha de Vacinação.

As aulas de percussão e violão, são 
ministradas às terças e quintas-feiras 
das 13h30 às 17h30. “Os alunos que 
frequentaram o primeiro semestre do 
projeto migram automaticamente para 

Projeto Guri está com as 
inscrições abertas

Prazo encerra em 11 de agosto. Para participar é preciso ter entre 8 e 18 anos

Para praticar os alunos não precisam ter instrumento musical

o segundo, mas ainda temos vagas a 
serem preenchidas”, comentou Andreia.

Vale ressaltar que  aluno não precisa 
possuir o instrumento musical, pois 
o mesmo é cedido pelo projeto,  
desenvolvido pela Sectur (Secretaria da 
Cultura e Turismo), graças à parceria 
firmada entre Estado e Munícipio.

Serviço: 
O atendimento ao público 
de segunda à quinta-feira das 
14h  às 18h, no próprio Centro 
Comunitário, na rua das 
Hortências, 117.

“Dispõe sobre nomeação de servidor público em cargo de provimento em 
comissão.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião, 

R E S O L V E:
Artigo 1º- NOMEAR, o servidor público municipal ANDRÉ FONTES 

DOS SANTOS, matrícula nº 4566-7, titular do cargo de provimento efetivo 
de Assistente de Finanças, para ocupar o cargo em comissão de DIRETOR 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 
DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito privado, integrante da 
Administração Indireta Municipal, autorizada pela Lei Complementar 
168/2013. 

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2014.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  14     de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.

PORTARIA Nº 481/2014

“Dispõe sobre nomeação de servidor público em cargo de provimento 
em comissão.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, no exercício 
das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei 
Orgânica do Município de São Sebastião, 

R E S O L V E:
Artigo 1º- NOMEAR, a servidora pública municipal SANDRA MAMY 

UMEHARA DE SOUZA, matrícula nº 2256-0, titular do cargo de provimento 
efetivo de Médico 20 horas, para ocupar o cargo em comissão de DIRETOR 
DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, da FUNDAÇÃO DE 
SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, pessoa jurídica de direito 
privado, integrante da Administração Indireta Municipal, autorizada pela Lei 
Complementar 168/2013. 

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2014.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,    14        de julho de 2014.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra.

PORTARIA Nº 482/2014

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SETRADH049 – Processo n.º 60.419/2014.
Contratada: Faria Veículos Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de veículos para a frota municipal.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 008/14.
Valor: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).
Data: 24.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e André Luis Rossaneis pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2014SEDUC051 – Processo n.º 60.579/2014.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. - EPP.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Constitui OBJETO deste Contrato a execução pela CONTRATADA de execução de 
serviços de construção de quadra coberta com vestiário para a E. M. Maria da Conceição de 
Deus Santos - Camburi, com fornecimento de material e mão de obra.
Prazo: 06 (seis) meses.
Modalidade: TP nº 004/14
Valor: R$ 509.995,06 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e seis 
centavos). 
Data: 30.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Renan Henrique Miragaia Mendes 
Pereira pela Contratada.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2012SEFAZ067 – Processo 
n.º 60.035/2012.
Contratada: CONAM – Consultoria em Administração Municipal LTDA.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor de acordo com o índice 
INPC/IBGE.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: CP n.º 001/12
Valor: R$ 272.961,41 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e 
quarenta e um centavos). 
Data: 25.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Walter Penninck Caetano pela 
Contratada.  

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2012SEHAB069– Processo 
n.º 60.551/2012.
Contratada: Soebe Construção e Pavimentação Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião. 
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência para as Ruas da Costa Sul descritas no Contrato 
Original.
Prazo: 09 (nove) meses.
Modalidade: CP n.º 003/12
Valor: sem ônus
Data: 26.06.2014.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Emil Beyruti pela Contratada.  
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