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LEI Nº 2237/2013
“Dispõe sobre a alteração da lei n°  2079/2010”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São 

Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1° - A descrição e a caracterização do terreno a que se 
refere o parágrafo único, do artigo 1°, da lei n° 2079/2010, de 23 de 
julho de 2.010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Inicia-se em um ponto localizado no alinhamento do lado direito 
da Rua Marginal de acesso, distando 124,44m (cento e vinte e 
quatro metros e quarenta e quatro centímetros.), da esquina com 
a Rua Luiz Basílio dos Santos. Ponto este com coordenadas UTM 
N: 7.371.292,130 e E; 429.641,600. deste ponto segue com rumo 
NW 62º 18´01” e a distancia de 9,25m (nove metros e vinte e cinco 
centímetros), confrontando nesta extensão com a lateral da Rua 
marginal de acesso até atingir o ponto 2. Deste ponto deflete à 
direita e segue o rumo NW 52º 46’ 15” e a distância  de 74,78m 
(setenta e quatro metros e setenta e oito centímetros), confrontando 
nesta extensão com a Rua Marginal de acesso atingindo o ponto 
3. Deste ponto deflete à esquerda e segue com o rumo NW 59º 
40’ 22”, com a distância de 40,41m (quarenta metros e quarenta e 
um centímetros), confrontando também nesta extensão com a Rua 
Marginal de acesso atingindo o ponto 4. Deste ponto deflete à direita 
e segue o rumo NE 04º 27’ 21”, com a distância de 29,53m (vinte 
e nove metros e cinqüenta e três centímetros) confrontando nesta 
extensão com a Rua Luiz Basílio dos Santos até atingir o ponto 
5. Deste ponto deflete à direita e segue rumo SE 84º 15’ 20”, com 
distância de 13,52m (treze metros e cinqüenta e dois centímetros), 
confrontando nesta extensão com área reservada para SABESP, 
até atingir o ponto 6. Deste ponto deflete à esquerda e segue rumo 
NE 06º 25’ 54”, com a distância de 26,00m (vinte e seis metros), 
confrontando nesta extensão com a área reservada para SABESP 
até atingir o ponto 7. Deste ponto deflete à direita e segue rumo 
SE 84º 28’ 05”, com a distância de 5,75m (cinco metros e setenta 
e cinco centímetros), confrontando nesta extensão com quem de 
direito até o ponto 8. Deste ponto deflete á direita e segue o rumo 
SEº 54’ 02”, com a distância de 87,84m (oitenta e sete metros e 
oitenta e quatro centímetros), confrontando neste extensão com 
quem de direito até atingir o ponto 9. Deste ponto deflete à direita e 
segue o rumo SE 63º 11’ 14”, com a distância de 16,35m (dezesseis 
metros e trinta e cinco centímetros), confrontando nesta extensão 
com quem de direito até atingir o ponto 10. Deste ponto deflete e 
segue a direita rumo SE 63º 11’ 14”, com a distância de 16,35m 
(dezesseis metros e trinta e cinco centímetros), confrontando nesta 
extensão com quem de direito até atingir o ponto 10. Deste ponto 
deflete à direita e segue o rumo SW 17º 26’ 33” , com a distância 
de 43,89m (quarenta e três metros e oitenta e nove centímetros), 
confrontando nesta extensão com quem de direito até atingir o 
ponto 11. Deste ponto deflete à esquerda segue com rumo SW 09º 
23’ 17”, com a distância de 60,98m (sessenta metros e noventa e 
oito centímetros), confrontando nesta extensão com quem de direito 
até atingir o ponto inicial desta descrição, encerrando no perímetro, 
a área de  9.117,24 m2 ( nove mil, cento e dezessete metros e vinte 
e quatro decímetros quadrados).

Artigo 2° - O prazo de 3 (três) anos,  fixado   no  par. 1°, do art. 
4°, da lei n° 2079/2010, terá seu termo inicial contado da publicação 
da presente lei.

Artigo 3° - Fica incluída nos encargos de que tratam os artigos 3º 
e 4º da Lei nº 2079/2010, a construção de um Ginásio de Esportes, 
cujo projeto deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura.

Parágrafo único - Fica a comunidade local autorizada a usar o 
Ginásio fora do horário de expediente, finais de semana e feriados.
(N.R.)

Artigo 4º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião,   15    de janeiro de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº 04/2012

LEI Nº 2245/2013
“Dispõe sobre alteração da lei n° 1.027/95”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São 

Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores provou e ele sanciona a seguinte lei:

Artigo 1°- Passa a vigor com a seguinte redação o art. 3° da lei 
n° 1.027/95:

“Art. 3° - O prazo de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, não superior a 12 (doze) meses, poderá ser renovado 
por igual período, exceto nos casos de contratação no âmbito 
da atenção básica à saúde, médico-hospitalar e vigilância em 
saúde, que poderá ser por um prazo de até 18 (dezoito) meses, 
prorrogável por igual período uma única vez”.

Artigo 2°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 São Sebastião, 03  de maio de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI  nº  23/2013

LEI Nº 2246/2013
“Dispõe sobre alteração de denominação de Via Pública – 

Alameda dos Golfinhos.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, 

Estância Balneária do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1° - Passa a denominar-se Alameda dos Golfinhos a 
Via Pública outrora chamada Rua dos Tubarões, integrante do 
Loteamento Praia do Partido – Morumbi, no Bairro Arrastão, com, 
com suas características já consolidadas, a qual inicia na Avenida 
Manoel Hipólito do Rego e finda na Alameda dos Robalos.

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente do Decreto 
nº 2.691/2002, de 30 de outubro de 2002.

 São Sebastião,  03 de maio de 2013.
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI nº 15/2013

LEI Nº 2247/2013
“Dispõe sobre alteração da lei 1.768/05 e dá outras 

providências.”
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito de São Sebastião, 

Estância Balneária do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1° - O artigo 1º, da Lei Municipal 1.768/2005, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir 
veículo jornalístico, com função de imprensa oficial do Município, 
destinado a publicar, em caráter oficial, as leis, os decretos, as 
portarias, os editais e todos os atos administrativos cuja publicação 
na imprensa de âmbito Estadual ou Federal não seja obrigatória, 
emanados do Município, das autarquias, das fundações públicas, 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, 
existentes e as que venham ser criadas pelo município, bem como 
publicar, com o mesmo caráter oficial, as informações institucionais 
e as de utilidade pública, atendendo princípios de transparência e 
de publicidade na administração pública”.

 Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 São Sebastião, 03 de maio de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
PROJETO DE LEI nº 14/2013

DECRETO Nº 5728/2013
“Dispõe sobre retificação do Decreto nº 5701/2013 de 

aposentadoria da servidora FLÁVIA ACCORRONI PACE”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e  
D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica retificado o quinto parágrafo do Decreto 5701 de 
20 de março de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 1º- É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 
servidora FLÁVIA ACCORRONI PACE, matrícula nº. 4965-4, do 
cargo de Professor de Educação Básica I, Referencia 8, Grau 
6 F, do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do quadro de 
magistério, admitida em 09 de fevereiro de 1998”. 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de março de 2013.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.                    
São Sebastião,  18 de abril de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.

DECRETO Nº 5731/2013
“Dispõe sobre a Cassação da Suspensão, relativamente ao Alvará 

de Funcionamento e Localização expedido através do protocolo 
I-Cad nº 42311201648/2012”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 69, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de São 
Sebastião,     
D E C R E T A:

Artigo 1º- Fica Cassada a Suspensão do Alvará de 
Funcionamento e Localização expedido através do protocolo I-Cad 
sob nº de Protocolo 42311201648/2012, suspensão esta decorrente 
do Decreto nº 5499/2012, de 28 de dezembro de 2012.

Artigo 2º- A Cassação da Suspensão tem como fundamento a 
constatação de terem sido sanadas as irregularidades apontadas 
à época, conforme atestado pelo Secretário de Obras, Processo nº 
14411/2012.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião,   26    de abril de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.

DECRETO Nº 5733/2013
“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 006113, de 14 

de maio de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

-  Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 20/09/2012, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a servidora manifestou-se em 14/03/2013 
quanto à data de sua aposentadoria para 01/05/2013, conforme 
consta do referido processo.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 

servidora CARMEN SILVIA DE MORAES, matrícula nº. 4961-1, do 
cargo de Professor de Educação Básica I, Referência 8, Grau 4 D, 
do Anexo III, da Tabela III de vencimentos do quadro de magistério, 
admitida em 09 de fevereiro de 1998.

Artigo 2º - Perceberá a servidora proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
a partir de 01 de maio de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.                    
São Sebastião, 30 de abril de 2013.
                    

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.

“Dispõe sobre aposentadoria de servidor”.
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº 014318, de 28 

de novembro de 2012.
CONSIDERANDO, a Ata de Reunião do Conselho do FAPS 

-  Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais, 
lavrada no dia 19/03/2013, assinada pelos Conselheiros presentes, 
deferindo o benefício requerido na forma da Lei, e anexada no 
Processo acima mencionado.

CONSIDERANDO, que a aposentadoria decorre por tempo de 
contribuição, de acordo com o Artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005.

D E C R E T A:
Artigo 1º - É declarada aposentada, nos termos da Lei, a 

servidora ROSE MARY CRISOSTOMO DA SILVA, matrícula nº. 
3265-4, do cargo de Assistente Social 40 horas, referencia 20 “H”, 
admitida em 26 de agosto de 1993.

Artigo 2º - Perceberá a servidora, proventos integrais pela última 
remuneração, com reajuste pela paridade total.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, a partir de 01 de maio de 2013.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião,  30 de abril de 2013.

                                                           
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra.

DECRETO Nº 5734/2013

A Prefeitura de São Sebastião convida os munícipes a participarem 
da Audiência Pública, em atendimento a Lei Complementar 101/2000 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal Artigo 9º parágrafo 4º, onde demonstrará 
o cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2013, a ser 
realizada no dia 24/05/2012, às 18h, na Câmara Municipal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que no dia 28 de 
maio, às 16 horas, será apresentada ao Conselho Municipal de 
Saúde a Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre de 
2013 desta Secretaria.

No dia 29 de maio, às 17 horas, está prevista Audiência Pública 
na Câmara Municipal com a mesma apresentação.

Na oportunidade serão informados os dados da execução 
orçamentária e financeira e as ações desenvolvidas pela Secretaria 
da Saúde, conforme determina a Lei Complementar nº. 141 de 
13/01/2012.

COMUNICADO
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DECRETO Nº 5732/2013
“Dispõe sobre o Quarto Termo aditivo ao Termo de Parceria anexo ao Decreto 4567/2009, que entre si celebram o Município de São 

Sebastião e a entidade INSTITUTO VERDESCOLA objetivando a execução de atividades na área de Educação Ambiental denominado 
Verdescola na Vila Sahy”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com 
a Lei Federal nº. 9.790 de 23 de março de 1999, e o Decreto Federal nº. 3.100, de 30 de junho de 1999, Lei Municipal nº. 1739 de 29 de 
Março de 2005, Lei Municipal 2170 de 30 de Dezembro de 2011 e o Decreto nº 4567/2009, Decreto nº 4869/2010, Decreto nº 5141/2011 e 
Decreto nº 5383/2012, autorizado pela Lei Municipal nº 2.235/2013 de 14 de janeiro de 2013.

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica alterado o Termo de Parceria anexo ao Decreto 4567/2009, celebrado com o Instituto Verdescola – Organização Social 

de Interesse Público - OSCIP, nos moldes do Quarto Termo Aditivo anexo.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de Janeiro de 2013.
São Sebastião, 26   de abril de 2013.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA ANEXO AO DECRETO 4567/2009
“Quarto Termo Aditivo ao Termo de Parceria anexo ao Decreto 4567/2009 que entre si celebram o Município de São Sebastião e a 

entidade INSTITUTO VERDESCOLA objetivando a execução de atividades na área de Educação Ambiental denominado Verdescola na 
Vila Sahy”

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede à Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 –Centro – São Sebastião / SP, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 46.482.832/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Exmo. Sr. Prefeito ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, 
portador do RG n.º 6.032.195-7 e CPF n.º 857.650.908-34, doravante denominado PARCEIRO PÚBLICO, e o INSTITUTO VERDESCOLA, 
com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2639 – Jardim Paulistano – São Paulo, SP, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
CNPJ sob n.º 07.707.869/0001-10 qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do processo 
MJ nº. 08071.004964/2006-07 e do Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 30 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial da 
União de 10 de julho de 2006, neste ato representada na forma de seu estatuto, pela sua Presidente, Srª. Maria Antonia Magalhães Civita, 
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.577.052 – SSP-SP e do CPF n.º 065.171.158-46, residente e domiciliada 
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2639, Cj 84 – Jardim Paulistano – São Paulo, SP, doravante denominada OSCIP, com fundamento no que 
dispõem a Lei nº. 9.790, de 23 de março de 1999, o Decreto nº. 3.100, de 30 de junho de 1999, a Lei Municipal nº. 1739 de 29 de Março de 
2005, Lei Municipal nº 2170 de 30 de Dezembro de 2011 e Decreto nº 4567/2009, Decreto nº 4869/2010 e Decreto nº 5141/2011, resolvem 
firmar este Quarto Termo Aditivo ao Termo de Parceria anexo ao Decreto nº 4567/2009, celebrado em 21/08/2009, autorizado pela Lei 
Municipal nº 2.235/2013 de 14 de janeiro de 2013,  mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Este Termo Aditivo tem como objeto:
a) Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Parceria, previsto na Cláusula Décima; e
b) A fixação do valor do repasse durante o período da vigência em complemento ao previsto na Cláusula Quinta;
Parágrafo único. Os recursos liberados em razão do presente Termo Aditivo deverão ser aplicados de acordo com o Plano de Trabalho 

anexo, proposto pela OSCIP e aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste Termo Aditivo, independentemente de 
sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor total estimado do presente TERMO ADITIVO com recursos públicos é de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), com doze 

parcelas mensais de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, conforme disposto abaixo:
I- Às 11 primeiras parcelas onerando a Unidade Orçamentária 02.08.01 – 18.541.6006.2.338.000.3.3.50.43.00.0300 do Orçamento do 

Exercício de 2013, nos termos do cronograma de desembolso abaixo:
Parcela Data Condição

01 
(Fev/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 41º mês.

Mediante a entrega da prestação de contas do 40º mês e aprovação da prestação 
de contas do 39º mês e respectivo relatório mensal das atividades desenvolvidas.

02 
(Mar./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 42º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 41º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

03 
(Abr/13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 43º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 42º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

04 
(Mai./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 44º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 43º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

05 
(Jun./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 45º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 44º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

06 
(Jul./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 46º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 45º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

07 
(Ago./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 47º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 46º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

08 
(Set./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 48º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 47º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

09 
(Out./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 49º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 48º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

10 
(Nov./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 50º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 49º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

11 
(Dez./13)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 51º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 50º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

12 
(Jan./14)

Até 10 (dez) dias após a entrega da 
prestação de contas do 52º mês.

Mediante a aprovação da prestação de contas do 51º mês e respectivo relatório 
mensal das atividades desenvolvidas.

2.2. O valor total estimado do presente TERMO ADITIVO com recursos da OSCIP é de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), com 
cinco parcelas mensais de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Termo de Parceria fica prorrogado até 31 de Janeiro de 2014.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Termo de Parceria celebrado em 21/08/2009, sendo este Aditivo parte integrante daquele.
Por estarem justos e acordados, assinam o presente Aditivo ao Termo de Parceria em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas adiante indicadas, para que surta os efeitos legais.
São Sebastião, 31 de Janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI

Prefeito

INSTITUTO VERDESCOLA
MARIA ANTONIA MAGALHÃES CIVITA

Presidente
Testemunhas:
1 - ___________________________  2 - _________________________
RG. N.º    RG. N.º
CPF. N.º    CPF N.º

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEADRE014 – Processo n.º 60.063/2013.
Contratada: Electra Eletricidade e Telecomunicações Caraguatatuba Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: serviços de engenharia elétrica, com fornecimento de material e mão-de-obra.
Prazo: 10 (dez) meses.
Modalidade: CV nº 005/2013.
Valor: R$ 145.737,90 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e sete reais 
e noventa centavos).
Data: 08.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Carlos Tobias Lima Filho pela 
Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SAJUR016 – Processo n.º 60.347/2013.
Contratada: Sandra Regina Duarte de Oliveira EIRELI
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: locação do imóvel localizado à Rua Capitão Luiz Soares, n.º 491, Centro, para 
instalações da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 008/2013.
Valor: R$ 116.076,00 (cento e dezesseis mil, setenta e seis reais).
Data: 15.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Sandra Regina Duarte de Oliveira 
pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2013SEDUC017 – Processo n.º 60.326/2013.
Contratada: Marpress Gráfica e Editora Ltda. – ME
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: serviços de impressão de testes de avaliação para Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II.
Prazo: 09 (nove) meses.
Modalidade: CV nº 018/2013.
Valor: R$ 78.720,00 (setenta e oito mil e setecentos e vinte reais).
Data: 16.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Guilherme Gonçalves Conatti 
pela Contratada.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEGOV021 – 
Processo n.º 60.127/2012.
Contratado: Luis Fortunato de Lucia
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A alteração do prazo de vigência do Contrato Original e a alteração do valor 
pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 005/2012.
Valor: R$ 12.949,08 (doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e oito centavos).
Data: 08.02.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Luis Fortunato de Lucia pelo 
Contratado.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2010SEGUR019 – 
Processo n.º 60.252/2010.
Contratado: Sindicato dos Estivadores de São Sebastião
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A alteração do prazo de vigência do Contrato Original e a alteração do valor 
pago a título de aluguel.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 002/2010.
Valor: R$ 36.250,32 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e dois 
centavos).
Data: 08.03.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Lindolpho Tavares Filho pelo 
Contratado.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SESAU037 – 
Processo n.º 61.506/2011.
Contratada: Oftalmo Laser Ltda. - EPP
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: PP n.º 032/2011.
Valor: R$ 534.587,77 (quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete 
reais e setenta e sete centavos).
Data: 25.03.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Glauco Francisco de Oliveira Reis 
Gonçalves pela Contratada.  

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SEDUC075 – 
Processo n.º 60.642/2012.
Contratada: OFK Engenharia Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: TP n.º 003/2012.
Data: 01.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Leandro Francisco Hayashi 
Bocato pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2012SETRADH040 – 
Processo n.º 60.116/2012.
Contratada: Agro Comercial da Vargem Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original e o acréscimos das 
quantidades.
Prazo: 03 (três) meses.
Modalidade: PP n.º 005/2012.
Valor: R$ 87.652,50 (oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos).
Data: 15.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Jerônimo Aparecido Moretto pela 
Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2011SEDUC034 – 
Processo n.º 60.396/2011.
Contratada: Olívia Maria de Jesus Santos
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A alteração do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ n.º 007/2011.
Valor: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais).
Data: 18.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Olívia Maria de Jesus Santos 
pela Contratada.  

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2013SEESP008 – 
Processo n.º 61.585/2012.
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 02 (dois) meses.
Modalidade: TP n.º 010/2012.
Data: 12.04.2013.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura e Sérgio Borges Padilha pela 
Contratada.

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.425/13 (IN nº 011/13), 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 Atletas em 
atendimento à Secretaria de Esportes.

São Sebastião, 02 de Maio de 2013.

Reinaldo Luiz Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO 
O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
Administrativo nº 60.446/13 (IN nº 012/13), 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 à Secretaria de Administração.

São Sebastião, 02 de Maio de 2013.

Reinaldo Luiz Figueiredo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO


