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Departamento De SUprImentoS

Extrato do Contrato Administrativo – 2015SE-
CAD050– Processo n.º 60.746/15
Contratada: Petronac Distribuidora Nacional de De-
rivados de Petróleo e Álcool Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de combustíveis (gasolina co-
mum e diesel) para veículos da frota municipal, com 
cessão em comodato e instalação de tanques e demais 
equipamentos para abastecimento.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP nº 017/15.
Valor: R$ 2.021.035,00 (dois milhões e vinte e um 
mil e trinta e cinco reais).
Data: 25.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e 
Carlos Henrique Ribeiro do Valle pela contratada.

Extrato do 04º Termo Aditivo ao Contrato Adminis-
trativo – 2011SEO054 – Processo n.º 60.925/11
Contratada: Terraplenagem Cordeiro Ltda. - EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A alteração do prazo de vigência do Contrato 
Original e alteração do valor pago a título de aluguel
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 137.623,08 (cento e trinta e sete mil, seis-
centos e vinte e três reais e oito centavos).
Modalidade: DJ n.º 019/11.
Data: 04.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante 
e José Milton Duarte Cordeiro e Olívia Ramos dos 
Santos Cordeiro pela contratada. 

Extrato do 1º Termo Aditivo Contrato Administrati-
vo – 2014SESAU084 – Processo n.º 61.334/14.

Contratada: Porty Supply Agência Marítima e 
Offshore Ltda - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato Original
Prazo: 30 (trinta) dias
Modalidade: DJ nº 014/14.
Data: 08.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e 
Jaci da Silva pela contratada pela contratada.

Extrato do 4º Termo Aditivo Contrato Administrati-
vo – 2014SEO030 – Processo n.º 61.920/13.
Contratada: Volpp Construtora e Transportes Ltda. 
EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato Original
Prazo: 90 (noventa) dias
Modalidade: CP nº 008/13.
Data: 03.08.2015.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e 
Renan Henrique Miragaia Mendes Pereira pela con-
tratada pela contratada.

ato RAtIFIcatÓrIo De 
IneXIgIBIlIDaDe De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos RATIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administra-
tivo n.º 61.114/15 (IN n.º 013/15), com fundamen-
to no inciso III do Artigo 25º da Lei 8666/93 e suas 
alterações, para contratação de empresa especializada 
em promoção de espetáculos artísticos para apresen-
tação artística da cantora “Soraya Moraes” no evento 
VII Glorifica Litoral, em atendimento a Secretaria de 
Cultura e Turismo.

São Sebastião, 03 de setembro de 2015.
reinaldo luiz de Figueiredo

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ato RAtIFIcatÓrIo De 
DISpenSa De lIcItaÇÃo

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 
61.049/2015 (DJ n.º 013/15), com fundamento no 
Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
para locação de imóvel localizado à Estrada do Cas-
calho nº1470, Boissucanga, São Sebastião – SP, desti-
nado ao funcionamento do Centro de Referência da 
Assistência Social, em atendimento à Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Humano. 
São Sebastião, 04 de setembro de 2015.

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 61.059/15 (DJ n.º 015/15), com fundamento no 
Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
para locação de imóvel localizado à Rua Bernado Car-
dim, 227 – Morro do Abrigo – São Sebastião – SP, 
destinado às instalações da E.M.E.I. Pingo de Gente, 
em atendimento a Secretaria de Educação. 
São Sebastião, 04 de setembro de 2015.

reinaldo luiz  de Figueiredo
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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Milhares de pessoas foram prestigiar o desfile cívico 
em comemoração à independência do Brasil, evento 
realizado na manhã desta segunda -feira (7), na Rua da 
Praia, região Central de São Sebastião.

A abertura do desfile ficou por conta da Banda 
Municipal Maestro Manoel Ladislau de Matos, segui-
da pela Marinha, Polícias Militar e Rodoviária, Bom-
beiros, Gbmar - Grupamento Bombeiros Marítimos, 
Guarda Civil, Guarda Mirim, Defesa Civil, Serviço de 

O final de semana foi intenso para os caratecas que 
participaram da terceira edição do Torneio de Karate-
Do Shorin-Ryu Shinshukan Cidade de São Sebastião 
‘Mestre Shinzato’ e do Seminário de Karate - Do e 
Kobu-Do (arte das armas antigas) no ginásio de es-
portes José de Souza, o ‘Gringão’, em São Sebastião.

Realizado pela Prefeitura de São Sebastião, por 
meio da Escola de Karate - Do Shoein-Ryu Shinshukan 
e Kobu-Do da Secretaria de Esportes, o evento cresce 
a cada ano e esta edição, com cerca de 300 inscritos, 
proporcionou mais de 260 participações de atletas de 
16 associações de 11 cidades de todo o Estado.

A tarde do sábado (5) foi reservada ao seminário 
para alunos a partir da faixa amarela, seguido de trei-
namento especial com os 35 árbitros, ministrado pelo 
sensei Nelson Mtsuhide Shinzato.

No domingo (6), dia de competições, o desfile das 
delegações teve início às 9h tendo a cerimônia oficial 
de abertura realizada na sequência. 

Os resultados do III Torneio de Karate Cidade de 
São Sebastião ‘Mestre Shinzato’ serão divulgados du-
rante a semana.

Desfile cívico de 7 de setembro 
atrai milhares de pessoas

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), projetos 
sociais e oficinas culturais. Além das 40 escolas da rede 
de ensino municipal, da região entre a Costa Norte e a 
Central da cidade, escolas particulares e estaduais tam-
bém participaram da solenidade, que atraiu um público 
superior a 5 mil. Para a secretaria da educação o desfile 
do 7 de setembro ultrapassou todas as expectativas. 

A estudante Bruna Vitória da Silva, 15, disse que 
tudo foi muito bom. “O desfile foi interessante, as fan-

farras estavam lindas, todos estão de parabéns”, afir-
mou. Já a dona de casa, Maria Eliane Cordeiro, 51, 
contou que se surpreendeu com a organização e beleza 
do evento. “Fazia alguns anos que eu não prestigiava 
o desfile e hoje tive uma grande surpresa ao perceber 
como é bonito. Com certeza voltarei ano que vem para 
assistir”, concluiu.

Secretarios municipais e outras autoridades civis e 
militares prestigiaram o desfile comemorativo.

Foto: Arnaldo Klajn | PMSS

Gringão recebe III Torneio de Karate Cidade 
de São Sebastião ‘Mestre Shinzato’

Dezenas de atletas participam de torneio em São Sebastião
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A plateia do Teatro Municipal de São Sebastião 
não se conteve com a hilária comédia “Quase 50 Tons 
de Cinza” e caiu na gargalhada a cada piada das cenas 
interpretadas pelos atores Vitor Branco, Wanderlei 
Grillo e Bruna Andrade. A história, apresentada nes-
te domingo (6), é uma releitura cômica do best-seller 
“50 Tons de Cinza”, livro que virou filme e causou a 
maior polêmica mundial sobre o assunto.

A paródia bem-humorada concentra o foco prin-
cipalmente no comportamento do personagem Cris-
tian Grey, satirizando os melhores momentos da 
história numa brincadeira que aborda o tema com 
piadas adaptadas ao cenário brasileiro, conseguindo 
assim divertir sem cair na vulgaridade.

O texto e a direção são do também ator Vitor Bran-
co que, ao final do espetáculo falou sobre a apresen-
tação na cidade. “Nós já temos uma vasta experiência 
com o público sebastianense, pois acompanhamos a 
criação e a história deste maravilhoso teatro, o que faz 
desse lugar o meu quintal, me sinto à vontade e mui-
to em casa mesmo quando venho me apresentar em 
São Sebastião para esse público que sempre nos rece-
be com tanto carinho. Esta noite não foi diferente, a 
integração foi perfeita e é esta nossa missão, portanto, 
estou muito grato e feliz com o resultado desta noite”, 
contou Branco.

Wanderlei Grillo também relembrou a história da 
trupe com a cidade. “São Sebastião é uma das cidades 
que mais nos recebem bem, desde a competente e tão 
carinhosa equipe do teatro até este público tão recep-
tivo e participativo. Voltar aqui não só é um prazer 
incrível como também é planejado, sempre fazemos 
questão de trazer nossos espetáculos logo no início 
da turnê como uma forma de aprovação, pois se o pú-

A Costa Sul recebeu neste domingo (6) a segunda 
etapa do Mack Surf, evento universitário que conta 
com apoio da Prefeitura de São Sebastião, por meio 
da Secretaria de Esporte (SEESP).

A prova é uma realização da Universidade Ma-
ckenzie e produzida pela agencia Findi, com o apoio 
da Associação de Surf de São Sebastião e Associação 
Paulista de Surf Universitário, (APSU).

O evento foi realizado no Canto Mágico, na praia 
da Baleia, e reuniu alunos da universidade, que dispu-
taram as baterias pelas categorias Alunos, Formados, 
Open Local e Expression Session. A categoria femini-
na não foi disputada por falta de participantes.

Praia cheia, altas ondas, com até 1 m na série e 
boa formação foram o cenário ideal para a disputa de 
mais uma etapa. Os três primeiros de cada categoria 
receberam kits de participação, contendo bonés, ca-
misetas e adesivos.

 Na areia a animação ficou por conta do DJ, slackli-
ne, surf work, showrrons, live grafitti, durante todo o 
dia.A festa de encerramento do evento foi realizada 
no Kamazophi.

Foto: Valéria Borges | PMSS

Comédia “Quase 50 Tons de Cinza” arranca 
gargalhadas do público do Teatro Municipal

blico daqui gostar para nós é como uma aprovação do 
nosso trabalho”, disse Grillo.

Bruna Andrade veio pela primeira e contou ter 
adorado a experiência. “O público daqui é muito 
antenado e reage com grande facilidade de compre-
ensão do texto o que para nós é muito gratificante e, 
claro, nos deixa com gostinho de quero mais!”

O feriado trouxe cinco amigas do interior de São 

Paulo para a cidade e logo que viram a peça em car-
taz trataram de comprar os ingressos. Márcia Helena 
Pascoal (de Americana), Marlene Moreira (de Santa 
Bárbara), Eliane Pietro Oliveira (Campinas), Luci-
mara Freire (Campinas) e Silvia Rego (Campinas) 
foram unanimes ao serem questionadas sobre o que 
acharam do espetáculo. Juntas ecoaram um sonoro 
“Adoramos!”. 

Foto: Cristiane Castro/PMSS

Segunda etapa do Mack Surf agita Praia da Baleia

Animação e confraternização marcaram mais uma etapa do evento

Peça é uma releitura cômica do livro que virou filme “50 Tons de Cinza”
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Apesar de mais uma noite bastante fria, novamen-
te uma multidão permaneceu na Praça de Eventos até 
altas horas para prestigiar as atrações no dia 6 de se-
tembro, véspera do feriado da Independência dentro 
da programação do VII Glorifica Litoral.

A festa começou com a apresentação dos artistas 
locais Lúcia Silva e Hugo e Natália, e prosseguiu com 
a pregação do pastor Paulo Júnior e das cantoras So-
raya Moraes e Mariana Ava.

Antes de entrar em cena, o pastor afirmou sentir-se 
honrado em participar da festa. “Eventos como este 
servem para proclamarmos o Evangelho e é isto o que 
farei ao mostrar alguns cenários mundiais envolven-
do o meio religioso, político e econômico mundial, 
pois é preciso que a Igreja desperte para o que está 
acontecendo, para os sinais da volta de Jesus; volta 
esta que será muito breve”, disse.

Alerta
Falando para um grande público, o pastor convi-

dado ressaltou que sua participação na festa teria por 
obejtivo fazer um alerta. “Espero nesta noite alertar 
os cristãos para muitos fatos, a fim de chama-los ao 
arrependimento, levando-os à uma reflexão sobre to-
dos esses cenários. Espero que despertem, a fim de 
viverem como homens e mulheres obedientes a Deus 
e à sua santa Palavra, cientes de que o melhor teste-
munho é exatamente este, viver de acordo com a Pa-
lavra”, concluiu o convidado.

Pela primeira vez na cidade, a cantora Mariana 
Ava também manifestou contentamento com o con-

Fotos: Arnaldo Klajn | PMSS

Soraya Moraes, Mariana Ava e pastor Paulo Júnior 
atraem a atenção do público na Praça de Eventos

VII Glorifica Litoral traz nesta noite os 
cantores Miquéias Medeiros e Raquel 
Miranda

vite. “Amei o convite. Estou muito contente e bas-
tante honrada em participar desse evento que trago 
no coração já há algum tempo. E hoje meu desejo de 
fazer parte desta grande festa se realizou”, comentou 
a jovem que começou seu ministério aos 13 anos de 
idade.

Com canções de seu primeiro trabalho, “Pés Fir-
mados”, a cantora levou à plateia sua alegria em ado-
rar com canções como “Candeia”, “Sou Feliz”, “Oce-
anos” e “Pés Firmados”, carro chefe de seu CD.

De volta à cidade, Soraya Moraes, que também é 
escritora, falou de sua mais recente obra, que inte-
gra uma trilogia sobre a cura nas emoções, voltado 
especificamente para o público feminino, sob o títu-
lo “Cura do Medo”.

Ao subir ao palco, encantou o público que dan-
çou e cantou junto, do início ao fim do show. “Te-
nho lembranças maravilhosas de minha participa-
ção nesta grande festa. Fui muito bem recebida pelo 
prefeito Ernane Primazzi, por todas as autoridades 
locais,  pelos pastores e pelo público. Foi muito bom 
mesmo, até plantei um Pau Brasil durante minha es-
tada na cidade!”, disse a cantora. “Tenho certeza de 
que esta noite ficará, igualmente gravada em minha 
mente”, acrecentou.

Com novo trabalho na praça, Soraya Moraes não 
escondeu o seu desejo de retornar ao próximo Glo-
rifica Litoral, em 2016. “Gostaria de gravar um DVD 
aqui, pois sei que está festa é abençoada”, frisou a 
cantora que por mais de duas horas cantou, dançou, 
ministrou e orou e fez a plateia cantar, dançar e orar 
junto.

Sua apresentação foi marcada por suas novas 
composições e pelos antigos hits, a exemplo de 
“Quão Grande” e “Milagres”, música que interpre-
tou para encerrar o show.

Independência
E no Dia da Independência, os cantores Miquéias 

Medeiros e Raquel Miranda, subirão ao palco do 
Glorifica Litoral a partir das 21h.

Sebastianense, Miquéias Medeiros entrará em 
cena com seu novo trabalho, “Sou”, produzido em 
Belo Horizonte (MG), com um dos produtores mais 
conceituados do país, Jordan Macedo, responsável 
por trabalhos como os de Cris Duran, Lorena Cha-
ves, Heloisa Rosa, Palavrantiga e Thalles Roberto. 
Por conta disso, tem viajado pelo país na divulgação 
do CD.

Cantor, músico e compositor desde os 12 anos de 
idade,  passou por gravadoras como Canzion Brasil 
onde com a banda que fazia parte lançou o trabalho 
“Forças pra Continuar”, indicado ao troféu promes-
sas da Rede Globo (2012), em duas categorias. Mi-
quéias, já se apresentou em eventos com mais de 300 
mil pessoas como o “Marcha pra Jesus”, em São Paulo.

Raquel Miranda, por sua vez, lançada em 2003 no 
mercado fonográfico com o CD “Promessa”,  conta, 
atualmente, com outros dois trabalhos produzidos: 
“Vou Profetizar” (2006) e “Além do Nosso Olhar” 
(2015), uma produção musical de Paulo César Ba-
ruk, que esteve no IV Glorifica Litoral, em 2012.

A cantora, consagrada missionária em 2004, já per-
correu 15 países ao longo de sua carreira musical: Pa-
raguai, Argentina, Portugal, França, Espanha, Alema-
nha, Áustria, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, 
Suécia, Noruega, Dinamarca e EUA, além de muitos 
estados brasileiros.

Para abrir a noite, os cantores Ana Carolina e Marli 
Motta entrarão em cena a partir das 20h.  

Serviço: Confira a programação completa do VII 
Glorifica Litoral no site oficialwww.saosebastiao.
sp.gov/glorificalitoral

Muito louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus marcaram a terceira noite do Glorifica



cyan - magenta - amarelo - preto

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 248 - 08 de Setembro de 2015 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

8

A Comissão que acompanha o processo eleito-
ral para eleger os próximos conselheiros tutelares 
se reuniu na tarde dessa sexta-feira (4), na Seduc 
(Secretaria de Educação), para entregar os recursos 
protocolados por pré-candidatos que passaram por 
avaliação e não foram aprovados por não atingirem 
60% da prova. A avaliação foi aplicada no dia 23 de 
agosto, pela empresa Rumo Assessoria.

Contudo, apesar de recursos impetrados não hou-
ve alteração na classificação final. Assim, além dos 
12 classificados serão escolhidos os oitos seguintes 
com melhor desempenho na prova. Portando, entre 
os 39 pré-candidatos, os 20 melhores classificados 
na avaliação terão continuidade no processo eleito-
ral para o Conselho Tutelar. Para posterior serem 
eleitos 10 titulares e 10 conselheiros suplentes.

Todavia, até a próxima quarta-feira (9), a Comis-
são Eleitoral aceita ainda manifestações, por escrito, 
de pré-candidatos que não obtiveram classificação, 
mas que desejam se expressar sobre o processo de 
avaliação. Adriana Puertas, da Comissão Eleitoral 
salienta que não se trata de um novo recurso. “Trata-
se apenas de mais uma oportunidade de manifesta-
ção. Mas ressalto que não haverá alteração na classi-
ficação geral”, afirmou.

Ela destacou a participação popular neste proces-
so e a importância do engajamento dos munícipes. 
“É necessário um maior engajamento da socieda-
de civil. É difícil realizar todo o trabalho só com as 
obrigações do Poder Público”, comentou Adriana.

A segunda edição da Feira do Artesanato Caiçara, 
realizada na Praça da Alegria, em Boiçucanga, Cos-
ta Sul de São Sebastião, com apoio da prefeitura por 
meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) 
recebeu um bom público neste sábado (5) e domin-
go (6), de acordo com a realizada.

Foto: Leonardo Rodrigues/PMSS

Comissão entrega recursos e lista pré-candidatos 
melhores avaliados para Conselho Tutelar

Já no dia 14, a Comissão Eleitoral se reunirá com 
os candidatos habilitados para orientar quanto a 
normas e procedimentos, pautado na Lei Eleitoral, 
sobre como deve ser a condução das campanhas 
dos pretensos conselheiros. A coordenadora da Co-
missão Eleitoral e a secretária executiva do CMD-
CA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de São Sebastião), Cristiane Leal 
Assunção de Sales, observa que os pré-candidatos 
devem aguardar ainda as próximas orientações para 
não ceder à assédios de terceiros, ou comprometer 
sua campanha. “Se for contatado qualquer irregu-
laridade, o candidato pode ser impugnado e estará 
fora deste processo”, comentou.

Foto: Cristiane Castro/PMSS

Boiçucanga recebe segunda edição 
da Feira do Artesanato Caiçara

Com a realização da caiçara Lavínia de Mattos, o 
evento atraiu centenas de pessoas, entre moradores e 
turistas, que prestigiaram a feira. Aproximadamente 
28 artesãos caiçaras locais de vários bairros da Costa 
Sul, como Cambury, Barra do Uma e Boracéia, que 
participaram da exposição e venda de seus trabalhos, 

artes que representam a identidade do povo nativo da 
região, entre eles: remos em guapuruvu, cestos, ca-
deiras, enfeites de decoração como pássaros e barcos 
em caxeta, tapetes, chapéus e cestos em taboa.

Uma das expositoras foi Veneranda Teixeira de Al-
meida, de Barra do Una, que apresentou seu trabalho 
com cestos feitos em taboa. O público apreciou e elo-
giou as peças artesanais desenvolvidas com diversos 
tipos de materiais, alguns em bambu, caxeta, taboa e 
guapuruvu, explorados de forma sustentável.

O grupo da terceira idade, Valorizando a Pessoas 
Idosa, sob o comando da Assessora Cultural, Ana 
Maria Sierra, realizou uma aula aberta, com uma bre-
ve apresentação de Coral. De acordo com Lavinia de 
Matos, o objetivo da feira é divulgar o trabalho dos 
caiçaras da comunidade dos bairros da Costa Sul e es-
timular outros artesãos a participar do evento.

A secretaria de Cultura e Turismo, Marianita Bue-
no, falou sobre a importância de manter a tradição e a 
cultura caiçara, representada nesta feira.

Para a turista de São Paulo, Maria Regina Gonza-
les, é muito importante valorizar o trabalho realizado 
por artesãos caiçaras. “Uma bela iniciativa, que deve 
ser lembrada sempre”, afirmou.

Artesãos da Costa Sul expõe e vendem seus trabalhos a preços acessíveis

A avaliação foi realizada no dia 23 de agosto pela empresa Rumo Assessoria


