Edição nº 075 – 04 de Agosto de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
20 hs
Vespertino
11
CIP/SEDUC
18 anos
Ensino Médio
Auxiliar de
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PESQUISA
13h00 até
completos
Completo
Biblioteca
O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO – SP, por intermédio do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas, neste
17h00
- Informática
ato representado pelo seu Presidente e Secretário Municipal de Administração, consubstanciado no Edital de
básica (Word,
Chamamento Público relativo ao procedimento de Manifestação de Interesse nº 004/2017, instaurado no processo
Excel e
administrativo nº 2105/2017, vem autorizar conforme regras da Lei Federal nº 11.079/2004, Decreto Federal nº
Internet)
8.248/2015, Lei Municipal nº 1.969/2009, as empresas ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇOES URBANAS
160 hs
Noturno das
16
SENAI
16 anos
7º ano (6ª
Confeiteiro
LTDA, CNPJ Nº 63911028/0001-09, FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI,
18h30 às
completos
série) do
CNPJ Nº 00900846/0001-88 e PROMULTI ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA,
21h30
Ensino
CNPJ Nº 07299384/0001-34, MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A CNPJ Nº 21635363/0001-73 e
Fundamental
REVITA ENGENHARIA S/A, CNPJ N° 08623970/0001-55 a começarem, a partir da data de publicação deste
concluído
termo a desenvolver os estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, pesquisas e propostas de soluções
20 hs
Noturno das
16
CIP/SEDUC
16 anos
5º ano (4ª
Sopas,
para prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos informações técnicas, projetos ou
18h30 às
completos
série)
Caldos e
pareceres, necessários à realização de projetos de Parceria Público – Privadas - PPP, de forma a beneficiar toda a
21h30
concluído
Cremes
população no prazo de 90 (noventa) dias.
24 h
Noturno das
16
CIP/SEDUC
16 anos
5º ano (4ª
Saladeiro e
São Sebastião, 18 de julho de 2017.
18h30 às
completos
série)
Saladas de
DANIEL CESAR AUGUSTO
21h30
concluído
Pote
Presidente do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas
1.2.4 No ato da inscrição apresentar as cópias dos documentos: RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA,
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE E TÍTULO DE ELEITOR.
2 – INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição será efetuada, pessoalmente pelo interessado, ou por meio de terceiros munidos de procuração
Extrato do Contrato Administrativo – 2017SEDUC061 – Processo n.º 60.312/16
simples, e em caso de menor de 18 anos, pelo responsável legal, no período de 10 de agosto de 2017 até o dia 11 de
Contratada: Ford Motor Company Brasil LTDA
agosto de 2017, das 08h30min às 16h30min, no Centro Integrado Profissionalizante (CIP), de São Sebastião,
Objeto: Fornecimento de veículos para a frota municipal.
localizada na Rua Antonio Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São Sebastião.
Prazo: 12 (doze) meses.
2.2 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital, bem como:
Modalidade: Pregão Presencial nº 007/16.
2.2.1 Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar
Valor: R$ 592.600,00 (quinhentos e noventa e dois mil e seiscentos reais).
desconhecimento.
Data: 06.07.2017.
2.2.2 A apresentação dos documentos comprobatórios originais, das condições exigidas no item anterior será feita
Assinam: Felipe Augusto pelo Município, Danilo Bottechia Massini e Marcelo Bonante Gagliazzo pela Contratada.
por ocasião da matrícula.
2.3 A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos da inscrição.
2.4 Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado acima. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento
destas e que não atenda a todos os requisitos fixados, será a mesma cancelada.
Extrato do Contrato Administrativo – 2017SESAU062 – Processo n.º 60.312/16
2.5 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo a Comissão
Contratada: Ford Motor Company Brasil LTDA
Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que
Objeto: Fornecimento de veículos para a frota municipal.
preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja
Prazo: 12 (doze) meses.
constatado posteriormente.
Modalidade: Pregão Presencial nº 007/16.
2.6 Não serão aceitos pedidos para alteração de dados relatados, implicando no desligamento do certame.
Valor: R$ 630.200,00 (seiscentos e trinta mil e duzentos reais).
2.7 Não serão aceitas inscrições por via postal, eletrônicas, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra
Data: 06.07.2017.
via que não as especificadas neste Edital.
Assinam: Felipe Augusto pelo Município, Danilo Bottechia Massini e Marcelo Bonante Gagliazzo pela Contratada.
2.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
2.9 Das vagas existentes, 30% (trinta por cento) das vagas existentes serão destinadas a pessoas em vulnerabilidade
social encaminhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
2.10 Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% das vagas existentes serão destinadas a pessoas com
EDITAL
deficiência.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
2.11 Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos), respeitando-se
SECRETARIA DA FAZENDA
o critério de aproximação para o número inteiro subseqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco
DEPARTAMENTO DE RECEITA
décimos).
DIVISÃO DE INSPETORIA FISCAL
2.12 Serão considerados pessoas com necessidades especiais aqueles que se enquadrarem nas categorias
REF.: AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ITBI Nº. 063/2017
discriminadas nos art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99.
Tendo sido improfícuos os meios de intimação previstos nos incisos I e II, do art. 28, do Decreto nº. 2.332/99, que
2.13 Não serão consideradas como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
regulamenta o artigo 86 da Lei n.º 1.317/98, fica o contribuinte abaixo indicado, nos termos do inciso III do mesmo
2.14 O candidato com necessidades especiais que, na ocasião de sua inscrição, não declarar essa condição, não
artigo do Decreto supracitado, alínea “b”, artigo 68, Lei nº. 1.317/98, alterado pelo artigo 1º. da Lei 1.769/05,
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
INTIMADO a recolher o montante apurado, bem como a Atualização Monetária, atualizado nos termos do artigo
2.15 Serão consideradas pessoas em vulnerabilidade social aqueles indicados pelo Centro de Referência de
73 da supracitada Lei e do artigo 2º. da Lei nº. 1.450/00, apurados de acordo com o demonstrativo de cálculo em
Assistência Social (CRAS).
anexo, e conforme resumo abaixo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles
3 - DA SELEÇÃO E LISTAGEM FINAL
Relativos – ITBI.
3.1 Serão divulgadas duas listas com os candidatos selecionados, sendo uma geral (todos os candidatos) e outra
especial de indicados pelo CRAS (pessoas com necessidades especiais e em vulnerabilidade social).
Principal do I T B I ..........................
5.100,00
R$
3.2 Não ocorrendo o preenchimento de candidatos para as vagas reservadas a pessoas com necessidades especiais
Multa ................................................
3.603,38
R$
ou em vulnerabilidade social, essas serão preenchidas pelos demais candidatos.
Atualização Monetária .....................
2.106,76
R$
3.3 As listagens, geral e especial, serão publicadas no site www.saosebastiao.sp.gov.br, e na sede do Centro
Juros .................................................
4.251,99
R$
Integrado profissionalizante - CIP, localizada a Rua Antonio Pereira da Silva, nº 56, Topolândia, São Sebastião/SP
T O T A L
15.062,13
R$
no dia 14 de agosto de 2017 até as 17h00.
3.4 Os critérios para fins classificatórios serão os seguintes:
SUJEITO PASSIVO: AURELIO SILVA NOGIMO - CPF:069.507.158-03
3.4.1 Estar entre os primeiros inscritos conforme a ordem de inscrição constante do protocolo de atendimento.
IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL – IC: 3133.124.6258.0089.0000
3.4.2 Ter a idade e a escolaridade mínima exigida por cada curso.
INFRAÇÃO: Não recolheu o ITBI gerado, infringindo o disposto pelos artigos 69 e 70 da Lei nº. 1.317/98. As
3.4.3 Ser residente no Município de São Sebastião – SP.
penalidades, conforme o artigo 74, caput e § 2º da Lei nº 1.317/98.
3.4.4 Todos os critérios supracitados serão objetos de investigação e comprovação, sob pena de exclusão do
Fica, a partir desta, estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para pagamento dos valores mencionados ou
candidato em verificação contrária aos dados apresentados no ato da efetivação de sua matrícula.
para recurso, de acordo com o artigo 29 do Decreto nº. 2.332/99, que regulamenta a Lei nº. 1.317/98, na sede da
4 - DOS RECURSOS
Divisão de Inspetoria Fiscal situada à Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, nº. 52 – Centro – São Sebastião - SP,
4.1 O candidato poderá interpor recurso, a saber:
no horário das 8h30min às 17h00min.
4.1.1 Referente ao edital de abertura do processo seletivo;
NATUREZA DO DÉBITO: ITBI gerado com a transmissão do bem imóvel situado à RUA IMPERATRIZ,320 –
4.1.2 Referente ao indeferimento de inscrição;
Boiçucanga, de Rosangela Teodoro da Silva para o Sujeito Passivo citado, de acordo com a Escritura Pública de
4.2 Todos os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis após a publicação que lhe deu causa.
Cessão de Direitos Possessórios com pagamento confesso de 20/04/2012.
4.2.1 Referente a incorreções ou irregularidades constatadas na execução do processo seletivo, no prazo de 02
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº7818/2013.
(dois) dias úteis, contados da data da ocorrência das mesmas.
INSPETORA FISCAL DE RENDAS: Marcus Vinicius de Oliveira – RE 2108-3.
4.3 Os recursos apresentados, deverão ser fundamentados em legislação vigente e nos termos das propostas do
O não - atendimento a esta intimação, no prazo estabelecido, implicará em sanções legais descritas na Lei 1317/98.
edital e serão protocolados no Centro Integrado Profissionalizante (CIP) dirigidos à Comissão Especial de Seleção
SÃO SEBASTIÃO, 03 DE AGOSTO DE 2017.
do Centro Integrado Profissionalizante designada para a realização do Processo Seletivo.
4.4 Não se conhecerão os recursos que não tenham fundamentação do pedido e sua justificativa.
4.5 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
5.1 Caberá à Comissão Especial de Seleção do Centro Integrado Profissionalizante (CIP), a responsabilidade pela
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - CIP - Nº 002/2017
triagem prévia, definição de critérios classificatórios, apreciação e julgamento dos recursos e elaboração das
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, Estado de São Paulo, por intermédio do Centro
listagens finais.
Integrado Profissionalizante (CIP), vinculada a Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), nos termos da
5.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
legislação vigente, torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo objetivando o preenchimento das
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a se publicar,
vagas para os cursos de Mecânica Básica, Auxiliar de Biblioteca, Confeiteiro, Sopas, Caldinhos e Cremes e
sendo do candidato, a responsabilidade de acompanhar os informativos e demais orientações de seu exclusivo
Saladeiro e Saladas de Pote.
interesse no site www.saosebastiao.sp.gov.br.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
5.3 Os candidatos aprovados serão avisados via telefonema quanto a data de início das aulas.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
São Sebastião, 03 de agosto de 2017.
1.1 O Processo seletivo destina-se ao preenchimento de 75 vagas existentes, distribuídas em 05 turmas de diferentes
IVANI CAPELOSSA NACKED
cursos, em períodos vespertino e noturno, com cargas horárias conforme o quadro abaixo;
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.2 São condições prévias para a inscrição no Processo Seletivo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
1.2.1 ser brasileiro ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72;
1.2.2 ser residente no município de São Sebastião;
1.2.3 Ter a idade e formação mínima exigida, conforme indicado no quadro abaixo:
CIP Topolândia
Extrato do Contrato Administrativo – 2017SEO063 – Processo n.º 60.375/17
Carga
Período e
Número de
Certificado
Idade
Formação
Contratada: E. R. Ilha Construções LTDA - EPP
Curso
Horária
Horário
Vagas
mínima
mínima
Objeto: Execução de serviços de reforma e ampliação – Lar Vicentino, com fornecimento de material e mão obra,
exigida
exigida
sob regime de empreitada por preço global.
160 hs
Noturno
16
SENAI
16 anos
Ensino
Auxiliar
Prazo: 02 (dois) meses.
18h00 até
completos
Fundamental
Mecânico de
Modalidade: Convite nº 018/17.
22h00
Completo
Manutenção
Valor: R$ 56.145,56 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
(Mecânica
Data: 07.07.2017.
Básica)
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Dirceu Nunes da Silva pela Contratada.
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