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preFeItURA mUnIcIpal De SÃo SeBaStIÃo
eStÂncIa BalnÉarIa - eStaDo De SÃo paUlo

Departamento De SUprImentoS

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 61.684/15 
(DJ 026/15), com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações, para 
locação de imóvel localizado à Av. WalkirVergani nº 2312, Boissucanga – São Sebastião - SP, 
destinado às instalações da Regional de Ensino Costa Sul, em atendimento à Secretaria de 
Educação - SEDUC. 
São Sebastião, 17 de dezembro de 2015.

reinaldo luizde Figueiredo
SECRETÁRIOMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

extrato do contrato administrativo – 2015SetRADH051 – processo n.º 60.949/2015
Contratado: CalogeroStancanelli
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação do imóvel localizado àRua Teotônio Serafim dos Santos nº 135, Juqueí – 
São Sebastião - SP.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade:DJ nº 020/15
Valor: R$ 30.000,00(trinta mil reais).
Data: 26.08.2015
Assinam:Ernane BilottePrimazzi pelo Município e CalogeroStancanelli pelo contratado.

FUncaÇÃo eDUcacIonal e cUltURAl 
De SÃo SeBaStIÃo DeoDato Santana

RESUMO DOS TERMOS DA LICITAÇÃO – 
CONTRATANTE: Fundação Educ. e Cult. de São Sebastião – Deodato Santana
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/S TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI-
ÇOS
CNPJ: 00.165.960/0001-01
OBJETO: Licenciamento de Programas de computador (Software e Aplicativos) integrados 
em ambiente multiusuário, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, trei-
namento de servidores e manutenção.
VALOR GLOBAL:R$ 141.600,00 (cento e quarenta mil e seiscentos reais)
PRAZO: 12 meses, prorrogáveis por igual período
VIGÊNCIA:  27/11/2015 a 27/11/2016
Marianita Bueno –Diretora Presidente

FUncaÇÃo eDUcacIonal e cUltURAl 
De SÃo SeBaStIÃo DeoDato Santana

RESUMO DOS TERMOS DA LICITAÇÃO – 
CONTRATANTE: Fundação Educ. e Cult. de São Sebastião – Deodato Santana
CONTRATADA: JORGE FRANCISCO MOSMANN COUTO - ME
CNPJ:00.288.026/0001-87
OBJETO: Fornecimento de Lanches 
VALOR GLOBAL: R$ 18.142,50 (dezoito mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta cen-
tavos)
PRAZO: 13/08/2015 a 13/08/2016
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período. 
Marianita Bueno –Diretora Presidente

Extrato do Contrato Administrativo – 001/2015-FSPSS – Processo Interno n.º 001/15
Contratada: Governançabrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços
Contratante: Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS
Objeto: Aquisição de Licença de Uso de Software e Suporte Técnico em Orçamento Público 
(Contabilidade, Planejamento e Orçamento, Tesouraria, Informações ao TCE-SP, Gestão de 
Pessoal e ContraCheque Web, Controle de Ponto Eletrônico, Portal da Transparência, Com-
pras e Licitações, Almoxarifado, Controle Patrimonial – NBCASP).
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP. nº 001/15
Valor: R$ 188.500,00 (cento e oitenta e oito mil e quinhentos reais).
Data: 01/12/2015.
Assinam: Antonio Carlos N.P. da Silva pela FSPSS e Roberlei Cesar Fernandes pela contra-
tada.
Atenciosamente,

antonIo carloS nISolI p. Da SIlVa
Diretor Presidente

Mudança no sentido no 
tráfego de acesso ao 

Complexo Turístico da Rua da 
Praia já está em vigor

Iniciativa Secretaria de Segurança Urbana visa promover maior fluidez no 
trânsito e melhor utilização das vagas para mais de 100 veículos

Alteração vai agilizar o tráfego e melhor utilizar as 
vagas de estacionamento

Foto: Renata Fernanda | PMSS 
Já está em vigor a alteração no trânsito na via de 

acesso ao Complexo Turístico da Rua da Praia, no 
Centro Histórico de São Sebastião. O intuito da Pre-
feitura, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, 
tem caráter definitivo.

O intuito é promover um melhor aproveitamento 
das vagas de estacionamentos existentes na área que 
comportam mais de 100 veículos, o que beneficiará 
os usuários, principalmente por ocasiões dos grandes 
eventos artísticos e/ou culturais e ainda agilizar o trá-
fego na área, principalmente nas altas temporadas.

Até então o acesso ao Complexo se dava pelas ime-
diações da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), 
via Praça do Artesão; a partir de agora, o motorista 
deverá entrar pela rua lateral da base da GCM (Guar-
da Civil Municipal).

Apesar das faixas indicativas já instaladas nos lo-
cais, bem como a inversão das placas sinalizadoras, e 
da pintura da sinalização horizontal, agentes da Divi-
são de Tráfego (Ditraf), estarão a postos dia e noite 
para orientar os motoristas.
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Segur instala placas informativas no município
Objetivo é facilitar atendimento a moradores e visitantes

Ampliar a divulgação a moradores e turistas do te-
lefone de atendimento para ocorrências é a proposta 
da Secretaria de Segurança Urbana (Segur) que es-
palhou 12 placas indicativas ao longo do município 
de São Sebastião com a seguinte inscrição: 153 Emer-
gência.  O trabalho visa orientar as pessoas para que 
entrem em contato com o 153 em qualquer situação 
de emergência para ser informado sobre como proce-
der em cada caso. O 153 funciona 24 horas. 

No centro da cidade foram instaladas placas em 
frente ao Terminal Rodoviário e outra na Avenida 

Placas, instaladas em vários pontos do município, foram instaladas por funcionários da Segur

FOTO: Arnaldo Klajn | PMSS e Divulgação 

Antonio Januário do Nascimento (da balsa). Tam-
bém há placas no bairro de Barequeçaba, no canteiro 
central da Reserv Du Moullin e Angra de São Francis-
co. Já, na região da Costa Norte, há placas no Canto 
do Mar, perto da antiga Regional, e outra na quadra 
esportiva do bairro da Enseada.  

Na Costa Sul, a Segur instalou placas em Boracéia; 
na entrada de Juquehy, sentido Sul-Norte; em Mare-
sias, na Rua Água Branca com a Dr. Francisco Loup, 
próximo à unidade de saúde. No bairro de Boiçucan-
ga, foram instaladas duas: uma na Praça Pôr-do-Sol e 

outra no trevo de acesso à Estrada do Cascalho. 
As placas foram providenciadas pela Divisão de 

Projetos e Sinalização Viária da Segur levando em 
conta alguns critérios. Elas estão fixadas em pontos 
de menor velocidade, próximo a lombadas e entron-
camentos para facilitar a visualização das pessoas. 

De acordo com o comando da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM), o 153 atende todos os tipos de ocor-
rências. Quando não for competência da Guarda 
Municipal, a pessoa será orientada em relação aos 
procedimentos adequados.

Papo Sobre Saúde encerra ano com palestra na 
Escola Municipal Sebastiana Bittencourt

Avaliação da coordenadora Débora Puertas é positiva diante da reciprocidade dos alunos e professores 

A Secretaria de Educação de São Sebastião, apresentou na EM Sebastia-
na C. Bittencourt, o último "Papo Sobre Saúde" do ano de 2015, projeto 
coordenado pela professora Débora Puertas, que apresenta uma reflexão 
sobre saúde, adolescência, sexualidade, autovalorização e valorização dos 
estudos, sempre em turmas separadas por gênero, o que não propicia cons-
trangimentos e os alunos podem sanar todas as suas dúvidas.

Beatriz Ribeiro Cardoso, estudante  do 8º ano A, comentou ter gostado 
do trabalho.  “Eu achei ótima a palestra! Adorei as informações sobre mens-
truação. Acho muito importante esse tipo de conversa, eu aprendi muita 
coisa nova”, comentou.

Para Marco Aurélio Silva Machado, aluno do 9º Ano A, falar sobre assun-
tos ligados à saúde é sempre positivo.  “Gostei muito. É sempre bom ouvir-

mos sobre os assuntos ligados ao corpo e à sexualidade, pois normalmente 
aprendemos esses assuntos de outra forma. Com este trabalho, a professora 
pode tirar algumas dúvidas na hora, adorei!". 

O professor de Educação Física, Rafael Mendes, declarou não ter pre-
senciado um trabalho desse porte.  “Gostei demais! Nunca tinha visto uma 
palestra assim. Fiquei surpreso, pois foi possível manter os alunos com foco 
do começo ao fim. Com essas informações, da forma como foram transmi-
tidas, o garoto pode conscientizar até mesmo os amigos seus familiares”, 
observou.  “ Um papo sobre saúde, sexualidade, estudos e planejamento de 
vida é muito importante para o aluno”, concluiu.

Para a coordenadora do trabalho, o ano foi bastante produtivo e portanto, 
com resultados positivos diante da reciprocidade de alunos e professores.
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GCM intensifica ações de fiscalização 
com população de rua

Atividade, integrada com a Setradh, acontece em todo o município principalmente nas regiões central e Costa Sul

Preocupada com o aumento da população de 
rua que normalmente ocorre no período do verão, 
a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Sebastião 
iniciou no último dia 13, em conjunto com a Secre-
taria de Trabalho e Desenvolvimento Urbano (Setra-
dh), operação que intensifica a fiscalização junto à 
população em situação de rua.

As ações, com acompanhamento da Assistência 
Social, se estendem ao longo do município. “A pro-
posta é identificar, descobrir a origem e a real ne-
cessidade dessa população de moradores de rua e 
andarilhos. O trabalho é realizado o ano todo, mas 
intensificado na temporada quando verificamos o 
crescimento de pessoas em situação de rua devido ao 
aumento de turistas e da população flutuante”, expli-
cou o comandante da GCM, Edson Rosalvo.

Segundo ele, a constatação desses moradores é 
feita pela GCM nas diligências continuadas em toda 
a cidade por meio de informações transmitidas pelo 
153. “Verificamos o local, contatamos a assistente so-

cial e realizamos o encaminhamento necessário, pois 
é um problema social”, afirmou o comandante.

Durante as abordagens, também é realizada a pes-
quisa de antecedentes criminais na Divisão de Cap-
turas (DVC), para saber se a pessoa tem passagem 
pela polícia, se responde por processos ou é procu-
rada pela Justiça. Para obter os dados, a GCM aciona 
o sistema Infoseg (Informações de Segurança), um 
Cadastro Nacional de Pesquisas.

De acordo com Edson Rosalvo, em várias abor-
dagens já realizadas, constatou-se que “90% dos 
pesquisados têm passagem pela polícia ou ficaram 
presos pelos mais diversos artigos do Código Penal”. 
No entanto, no início da operação, dia 13, não foram 
registrados casos de procurados pela Justiça nas 15 
abordagens realizadas.

Durante as ações, se a pessoa demonstrar interes-
se em retornar à sua cidade de origem é conduzida 
à Assistência e Promoção Social para triagem docu-
mental, cuidados com a higiene e alimentação para 

posterior encaminhamento. “Porém, muitos deles 
não querem apoio, não portam documentos e alguns 
são de nossa cidade”, afirmou Rosalvo. Ele explicou 
que são dependentes químicos, alcoólatras e usuários 
de drogas, que acabam se integrando aos migrantes.

Concentração
A região central de São Sebastião, o Centro His-

tórico e o Complexo Turístico da Rua da Praia, bem 
como os bairros de Boiçucanga e Maresias, na Costa 
Sul, são os principais pontos de concentração da po-
pulação de rua. Segundo o comandante, o aumento 
de turistas e a movimentação na temporada, prin-
cipalmente nessas regiões, atraem os moradores de 
rua.

Ele orienta qualquer pessoa que for abordada de 
forma inconveniente e verificar qualquer tipo de ir-
regularidade a procurar a GCM ou ligar para o 153, 
telefone de emergências que funciona 24 horas, para 
que sejam adotadas as devidas providências.

“Estação Cultural” tem programação 
especial para a temporada

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) pre-
parou uma programação especial do projeto ‘Estação 
Cultural’ que começou sábado, 26 de dezembro, e vai 
até o dia 30 de janeiro.

As apresentações acontecem no Anfiteatro do 
Complexo Turístico da Rua da Praia e também no 
calçadão em frente ao prédio da secretaria, ambos os 
lugares no Centro Histórico da cidade.

O público vai poder apreciar belas apresentações 
de dança e boa música, além de aproveitar as exposi-
ções de artesanato dos artistas locais que ficam insta-
lados nos quiosques entre os dois locais.

Esta iniciativa tem como principal objetivo levar a 
moradores e visitantes os talentos sebastianenses que 
contribuíram e ainda contribuem para a construção 
cultural do município.
confira abaixo a programação completa:
DEZEMBRO
Dia 26 | Sábado
20h 
Aula Aberta De Zumba | Academia Athenas
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 28 | Segunda-feira
20h
Sintonia Corpo e Arte Infantil  
Dança | Coreógrafa: Fabiana Fagundes
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 29 | Terça-feira

20h
Estação Cultural | Break Dance
Local: Anfiteatro da Rua da Praia | Centro
Coreógrafo: BBoy Beto Santos – ‘Círculo de Fogo’
JaneIro 
Dia 2 | Sábado
20h
Descendentes de Rua
Dança | Coreógrafo: Júnior Rocha
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 8 | Domingo
20h
Sintonia Corpo e Arte
Dança | Coreógrafa: Michele Nunes
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dias 9, 10 e 11 | Sábado, Domingo e Segunda-feira
20h
Festival Internacional de Hip Hop | Etapa Brasil 
Dança de Rua
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 9 | Segunda-Feira
20h
Encontro de Maracatu | Aniversário ‘Odé Mata’
Local: Calçadão da Sectur | Centro
Dia 15 | Sexta-feira
20h
Orquestra Jovem de Cordas de São Sebastião

Regente: Raphael Tavares
Local: Calçadão da Sectur| Centro 
Dia 16 | Sábado
20h
Grupo Independance
Dança | Coreógrafo: Anderson Rodrigues
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 22 | Sexta-feira
20h
Banda ‘Oito Mãos’ e Banda ‘Francisco El Hombre’
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 23 | Sábado
20h
Aula Aberta de Zumba | Academia Athenas
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 29 | Sexta-feira
20h
Orquestra de Metais de São Sebastião
Regente: Daniel Maciel
Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
Dia 30 | Sábado
20h 
Urbano’s | Coreografia “A Vida É Um Filme”
Dança | Coreógrafo: Felipe Kmada

Local: Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da 
Praia | Centro
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1ª Etapa do Programa de Identificação 
e Controle de Populações de Cães e Gatos 

supera expectativas do CCZ
Foram castrados e microchipados mais de 1,2 mil animais; expectativa era de 1,1mil 

Animais foram castrados e microchipados por equipe da CCZ

Foto: Cristiane Castro e CCZ | PMSS 

As expectativas do Centro de Controle de Zo-
onoses (CCZ) para a 1ª Etapa do Programa de 
Identificação e Controle de Populações de Cães e 
Gatos no município foram superadas após se con-
tabilizar as adesões ao programa, fruto d parceria 
entre a Prefeitura de São Sebastião e o Governo 
do Estado do São Paulo, por intermédio da Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente.  

A iniciativa, que teve por objetivo castrar e 
microchipar cães e gatos, foi encerrada no início 
desta semana depois de aproximadamente um 
mês de trabalhos. A ação, gratuita, foi realizada 
por uma equipe do CCZ, divisão da Secretaria de 
Saúde em vários bairros do município em um raio 
de abrangência entre a Costa Norte e Sul. 

Todos os animais anteriormente  cadastrados e 
confirmados previamente por seus proprietários 
e/ou cuidadores, foram atendidos pelo programa 
o que resultou em 1210 animais dos quais 246 
cães, 481 cadelas, 220 gatos e 263 gatas, em di-
versos bairros do município. 

Embora esta primeira ação tenha sido con-
cluída com sucesso, vale lembrar que esta ação é 
de grande importância para a saúde pública.  De 
acordo com a veterinária responsável pelo CCZ, 
Wania de Araújo Moreira, a castração, no caso 
dos machos é importante para que não marquem 
território e saiam atrás das fêmeas no cio. Já no 
caso das fêmeas, a castração previne tumores ute-
rinos e infecções uterinas, mas, acima de tudo, 
evita o aumento da população. “Hoje temos em 
média 100 animais abandonados no CCZ e pre-
tendemos com isso ter um controle maior sobre 
esta população. É uma questão de saúde pública”, 
descreveu. 

Ainda segundo informou, a segunda etapa des-
te Programa está condicionada à liberação, por 
parte do Governo Estadual, da segunda parte do 
montante previsto e poderá vir a ser realizada em 
2016.
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Sectur promove fim de semana 
musical no Centro Histórico

Quem gosta de música terá várias opções para 
apreciar diversos talentos e estilos em apresentações 
da agenda cultural promovida pela Secretaria de Cul-
tura e Turismo de São Sebastião.

Munícipes e turistas poderão escolher atrações 
quem envolvem canto, instrumento e bandas que ofe-
recerão estilos como clássico, popular e rock’n’roll.

Vale destacar que a tradicional retreta dominical 
da “Banda Municipal Maestro Manoel Ladislau de 
Mattos” fará neste domingo (20), sua última apresen-
tação deste ano, retornando a atividade no dia 10 de 
janeiro de 2016.

confiram a programação: 

Sábado | 19
Das 16h30 à meia noite
“II Litoral Metal Fest”
Anfiteatro | Complexo Turístico da Rua da Praia | 
Centro
20h 
“Coral da Igreja Batista”
Em frente à Sectur | Centro
20h
“Auto de Natal Musical da Paróquia São Sebastião
Local:Em frente à Igreja Matriz | Centro

Domingo | 20
19h
Coral Municipal “Sinézio Pinheiro”
Calçadão da Sectur | Centro
Regente: Selma Boragian
*Em caso de chuva ou vento forte a apresentação será 
no pátio da Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo
20h
Retreta com a“Banda Municipal Maestro Manoel La-
dislau de Mattos”
Local: Calçadão da Secretaria de Cultura e Turismo 
| Centro

*Em caso de chuva ou vento forte a apresentação será 
no pátio da Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo
*Última apresentação de 2015 | retorno em 10 de ja-
neiro de 2016


