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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REF. : Processos nºs. 7.922/2005 – 3.525/2016
Tendo sido improfícuo o meio de noti�cação 
“pessoalmente”, �ca o contribuinte abaixo in-
dicado convocado a comparecer na Divisão de 
Tributação no prazo de 10 (dez) dias para apre-
sentar os documentos relacionados abaixo, para 
a conclusão do seu pedido de Alvará de Táxi, efe-
tuado através dos Processos Administrativos nºs. 
7.922/2005 e 3.525/2016.
Outrossim, informamos que o não atendimento, 
acarretará no indeferimento, e posterior arquivo 
do processo em epígrafe.
Dados da Contribuinte        
Nome: GE�LDO ANSELMO DA SILVA
CPF: 066.870.778-05
Endereço: Estrada do Camburi, 711 - Camburi – 
São Sebastião - SP;

Ednilson dos Santos
Chefe da Divisão de Tributação

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO
Edital de Pregão Presencial nº: 010/16
Processo Licitatório nº: 60.343/16
Tipo: Menor Preço
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
equipamentos de lavanderia para o Hospital da 
Costa Sul, conforme descrição e especi�cações 
dos produtos relacionados no anexo II, parte in-
tegrante deste edital.
Data da realização: 16/06/2016
Horário de início da sessão: às 09:30 horas
Endereço para obtenção do edital: Rua Sebas-
tião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebas-
tião/SP
SECRETARIA DE ADMINIST�ÇÃO – DE-
PARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Taxa para adquirir o edital: R$ 4,00 (quatro re-
ais) ou disponível gratuitamente no site www.
saosebastiao.sp.gov.br
São Sebastião, 01 de junho de 2016.
Samir Toledo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
T�ÇÃO

PREFEITU� MUNICIPAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO
Edital de Pregão Presencial nº: 011/16
Processo Licitatório nº: 60.345/16
Tipo: Menor Preço
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
ração animal para cães e gatos (adulto e �lho-
te) para atender animais mantidos no Centro de 
Controle de Zoonozes, conforme descrição e es-
peci�cações dos produtos relacionados no anexo 

II, parte integrante deste edital.
Data da realização: 20/06/2016
Horário de início da sessão: às 09:30 horas
Endereço para obtenção do edital: Rua Sebas-
tião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebas-
tião/SP
SECRETARIA DE ADMINIST�ÇÃO – DE-
PARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Taxa para adquirir o edital: R$ 4,00 (quatro re-
ais) ou disponível gratuitamente no site www.
saosebastiao.sp.gov.br
São Sebastião, 02 de junho de 2016.
Samir Toledo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
T�ÇÃO

RETIFICAÇÃO

Ao extrato do Ato Rati�catório, processo nº 
60.209/16, IN 012/16, publicado na edi-
ção nº 316, do dia 01 de abril de 2016 �ca 
reti�cado, onde se lê: “Reinaldo Luiz de Fi-
gueiredo”, leia-se: “Samir Toledo da Silva”.  

TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO 
Nº 60.257/2016

CONVITE Nº 012/2016

 O Município de São Sebastião, através do 
seu Secretário de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e considerando razões 
de interesse público, resolve, nos termos do 
Artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, REVOGAR o presente certame 
que tem por objeto a contratação de forma-
ção em neuroeducação para professores do 
EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico Espe-
cializado), de acordo com a manifestação 
da Secretaria de Educação juntada aos au-
tos do processo licitatório, dando-se a com-
petente publicidade pelos meios o�ciais 
à presente decisão para que todos tenham 
conhecimento, iniciando-se, a partir de en-
tão, o prazo previsto no  art. 109, I, “c”, da 

mesma lei.

São Sebastião, 03 de junho de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINIST�ÇÃO

Câmara Municipal de São Sebastião
Litoral Norte – São Paulo

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 
AO CONT�TO ADMINIST�TIVO Nº 
878/2011
CONT�TANTE: Câmara Municipal de São 
Sebastião.
CONT�TADA: Santa Casa Saúde de São José 
dos Campos
OBJETO: Reajuste de 13,55%(treze vírgula e 
cinquenta e cinco por cento) ao valor mensal 
per capita de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete 
reais) para 212,34(duzentos e doze reais e trinta 
e quatro centavos), referente à Prestação de As-
sistência médico hospitalar e ambulatorial com 
obstetrícia á órgão público municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65,§ 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATU�: 02 de maio de 2016
ASSINAM:Luiz Antonio de Santana Barroso, 
pela Câmara Municipal e Ivã Molina, represen-
tante/Diretor executivo presidente, pela locado-
ra.

EXT�TO DO TA 01 DO CONT�TO AD-
MINIST�TIVO AO PA: 148/2016
CONT�TANTE: Câmara Municipal de São 
Sebastião
CONT�TADA: Nevada Rent a Car Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º inci-
so II e § 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
OBJETO: Prorrogação do prazo de entrega dos 
veículos nos termos da claúsula 3.1.1. referente a 
locação de veículos para a Câmara Municipal de 
São Sebastião , referente ao Processo Adminis-
trativo nº 604/2016.
ASSINAM: Luiz Antonio de Santana Barroso, 
pela Câmara Municipal e SRº Vitor elias Carbo-
ne Mudalen, sócio-administrador pela locadora.

RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 03 
AO CONT�TO DO PA Nº 93/2013.

OBJETO: Prestação de Serviços Móvel Espe-
cializado (SME) do sistema IDEN de 05 apare-
lhos sem conta, plano 999, referente ao processo 
319/2016, publicado na edição nº 315 do dia 
31/03/2016, �ca reti�cado, onde se lê: 
Valor Global: R$ 59.940,00 (cinquenta e nove 
mil, novecentos e quarenta reais),
Leia-se: 
Valor Global: R$ 4.995,00 (quatro mil, novecen-
tos e noventa e cinco reais).

Praça Prof. Antônio Argino, 84 – centro – São 
Sebastião/SP – CEP. 11600-000
www.camarasaosebastiao.com.br
Tel. (12) 3891-0000
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O espírito de solidariedade faz parte do cotidiano 
dos jovens que participam da Guarda Civil Mirim de 
São Sebastião, subordinada à Secretaria de Segurança 
Urbana (Segur). Esse mesmo sentimento entra nas 
quadras neste �m de semana, dias 3 e 4, com duas equi-
pes da Guarda Mirim que participarão do Festival de 
Vôlei Bene�cente, que será realizado na Escola Munici-
pal Professor Antônio Luiz Monteiro (Estrada do Cas-
calho, 1.409), em Boiçucanga, Costa Sul do município.

Com apoio da Prefeitura, por meio das secretariais 
de Esportes, Educação e Governo, o festival é uma ini-
ciativa do Instituto Obi com apoio da comunidade, 
amigos do vôlei e empresários. A proposta é ajudar o 
jovem de 16 anos, José Guilherme Anselmo Roque, 
que passa por tratamento no G�ACC, em São Paulo, 
de um Glioblastoma Multiforme, tumor maligno que 
afeta o cérebro.

O festival reunirá 16 equipes nas categorias Mis-
to Infantil (12 a 15 anos); Juvenil Feminino (15 a 
18 anos); Juvenil Masculino (15 a 18 anos) e Adulto 
(misto). Os jogadores receberão premiação, camiseta 
e lanche durante a competição. Para participar, cada 
time doou, como inscrição, 6 pacotes de fraldas geri-
átricas e as equipes da Guarda Mirim contaram com 
apoio da Drogaria São Paulo, supermercados Semar e 
Shibata e Ecopav que forneceram as fraldas.

As duas equipes da Guarda Mirim, no Masculino 
e Feminino, disputam nas categorias de 15 a 18 anos 
e treinaram bastante para o evento nas quadras da Es-
cola Professora Luiza Helena de Barros, explicou a co-
mandante da Guarda Mirim, Viviane Cristina de Paiva 
que agradeceu os apoios das secretariais municipais de 
Educação, Esportes e Cultura e Turismo para partici-
pação dos jovens no evento bene�cente.

Guarda Mirim participa de Festival de Vôlei 
Beneficente neste fim de semana

Evento conta com apoio da Prefeitura e envolve a comunidade, empresários e amigos do vôlei

Evento, em Boiçucanga, visa apoiar adolescente que passa por tratamento de tumor maligno

Foto: D
ivulgação

Segundo Viviane, os jovens estão animados princi-
palmente por participar desse movimento em prol de 
José Guilherme. “A ação solidária faz parte do dia a dia 
desses jovens que colaboram com famílias e ajudam um 
ao outro”, a�rmou a comandante. As duas equipes da 
Guarda Mirim jogam no sábado às 9h15 (Masculino) e 
13h (Feminino). O festival é aberto ao público, com en-
trada franca, mas quem quiser pode ajudar doando fral-
das geriátricas.  As partidas começarão no sábado (4), a 
partir das 8h e se estenderão até às 23h. Já, no domingo 
(5), os jogos serão realizados entre 8h e 19h. 

História
A história do torneio, segundo a professora de Edu-

cação Física e especialista na modalidade esportiva, 

Elaine Nunes Maciel, 36, começou com a ideia de 
promover uma homenagem ao garoto relacionada ao 
vôlei.  “O José é meu aluno desde 2012 e, assim como 
outros alunos, se apaixonou pelo esporte. Além disso, 
ele é o melhor amigo do meu �lho e os dois têm planos 
de se tornarem pro�ssionais e jogarem no SESI-SP”, 
revela Elaine. 

O fato de ter um bom relacionamento no meio es-
portivo possibilitou a seus alunos, como o José Gui-
lherme, conhecer atletas de renome, como o Giba 
(ex-jogador da seleção brasileira) e o Emanuel, que 
joga vôlei de praia, além de treinadores como o Ber-
nardinho. Elaine e seu marido desenvolvem o projeto 
de voleibol há quatro anos em Boiçucanga, onde o ho-
menageado tem aula. A iniciativa tem apoio do colégio 
Raízes e do Instituto Obi. 

Medina

O estado de saúde do garoto e a situação da famí-
lia têm sensibilizado a todos da comunidade sebastia-
nense. Várias ações têm sido realizadas em prol do José 
Guilherme. Uma página, inclusive, foi criada na inter-
net para arrecadar fundos (h�ps://www.vakinha.com.
br/vaquinha/todos-juntos-novamente-em-prol-do-
jose-guilherme) e ajudar o estudante de Boiçucanga. 

Até o sur�sta campeão mundial de 2014, Gabriel 
Medina, nativo de Maresias, chegou a gravar um vídeo 
destinado ao adolescente enquanto participava de eta-
pa do Mundial que ocorreu neste mês no Rio de Janeiro 
(RJ). Para a amiga �ais Tamashiro, 39, que sabe bem 
o sufoco enfrentado pela família em relação às despe-
sas, qualquer iniciativa para ajudar nessas horas é bem-
vinda. “Desde que começamos a fazer rifas até hoje 
ninguém nunca negou ajuda. O povo brasileiro é bem 
solidário. Infelizmente não temos o dom da cura, mas 
podemos ter atitudes que ajudem o próximo”, enfatiza. 
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Teatro Municipal recebe lançamento do Processo 
de Elaboração do Plano Municipal de Cultura 
Participar deste evento é uma grande oportunidade para iniciarmos o Plano que perdurará por 10 anos

Foto: Arte | Divulgação
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No dia 10 de junho, às 18h, o Teatro Municipal recebe um importante even-
to que tem por objetivo reunir representantes do poder público, da sociedade 
civil e da classe artística para o lançamento o�cial do Processo de Elaboração 
do Plano Municipal de Cultura de São Sebastião.

Este plano faz parte do Sistema Nacional de Cultura, que é um processo de 
gestão e promoção das políticas públicas de cultura. 

Dentro deste sistema vigora o Plano Nacional de Cultura, que funciona 
como um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que 
devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais e pluria-
nuais para o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que ga-
rantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diver-
sidade cultural no Brasil. 

Ele é um norteador da política cultural nacional e estabelece este conjunto 
de ações e metas para dez anos, tendo sido construído com base em discussões 
ocorridas nas conferências municipais, estaduais e nacionais de cultura e con-
solidadas no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC).

O trabalho conjunto garante um melhor aproveitamento dos investimentos 
em cultura, não deixando de lado a autonomia de cada ente nas escolhas e prio-
ridades para o desenvolvimento de suas políticas de cultura.

Na construção do plano municipal, representantes do poder público e da 
Sociedade Civil são envolvidas para que o resultado seja compensador: um 
documento de planejamento que reúne os anseios da sociedade aos interesses 
e possibilidades do poder público, facilitando a execução das políticas públicas 
de cultura. 

O primeiro passo é compreender o que a sociedade espera desse plano. Além 
de levar em conta o que se deseja com o plano, é preciso ter uma base técnica 

A Prefeitura de São Sebastião prossegue com as obras de revitalização 
do Centro Histórico do município que avançam na fase atual pela Rua São 
Gonçalo que está interditada ao tráfego no trecho entre as ruas prefeito João 
Cupertino dos Santos e Capitão Luiz Soares.

Os trabalhos envolvem colocação de novas tubulações e a troca de pavi-
mentação como ocorreu nas demais ruas já beneficiadas. Atualmente tam-
bém está em conclusão trecho final da Rua Prefeito João Cupertino na esqui-
na com a Rua São Gonçalo, na região próxima ao Paço Municipal.

A intervenção faz parte da quarta fase do projeto de revitalização das ruas 
e orla da região central. Os trabalhos visam potencializar o turismo com a 
renovação do Centro Histórico desenvolvida pela administração municipal. 
O projeto também privilegia a adequação dos espaços para garantia da aces-
sibilidade. 

Investimento
Para a restauração das ruas do Centro Histórico, a Prefeitura firmou con-

vênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 
(Dade)) no valor aproximado de R$ 7 milhões. As obras respeitam os pa-
drões estéticos e arquitetônicos do local, em razão da importância histórica 
do município.

O projeto do Poder Executivo apresenta cerca de 20 ruas para recupera-
ção e otimização turística do Centro Histórico que possui sete quarteirões e 
oito edifícios tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). 

Revitalização do Centro Histórico 
prossegue pela Rua São Gonçalo

Obras garantem respeito aos padrões estéticos e 
arquitetônicos do local

para saber se o que se pretende alcançar pode ser de fato realizado. 
São Sebastião tem a Lei 2217/2012 que cria o Sistema Municipal de Cultura 

e já tem seu Conselho de Cultura formado, pelo decreto 6177/2014, e atuante.
Na sexta-feira (10) os presentes na plateia do teatro terão a oportunidade 

de conhecer e esclarecer dúvidas por meio das explanações de representantes 
de cada setor da sociedade.

O representante do Ministério da Cultura (MinC), Henry Durante, fará 
uma palestra com o tema “Plano Municipal de Cultura”, onde esclarecerá o 
funcionamento deste processo no país e inclusive sua importância na esfera 
municipal.

Na sequência Carmem Prado, representante da Sociedade Civil no Conse-
lho, palestrará sobre o tema “Onde Estamos e Onde Queremos Chegar”, fo-
cando as ações já realizadas pelo Conselho em São Sebastião e o caminho que 
o município ainda irá percorrer.

O evento também será permeado de ações artísticas em suas mais variadas 
modalidades, com apresentações e exposições dos artistas da cidade.

Artistas de São Sebastião
Os artistas da cidade interessados em apresentar sua arte ao público do 

evento devem procurar a Diretoria de Cultura da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo (Sectur) até esta sexta-feira (3) para a inscrição.

Serviço: 
A Sectur �ca à avenida Dr. Altino Arantes nº 174, na Rua da Praia, Centro 

Histórico da cidade. O telefone para informações é (12) 3892-2620.
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Nada mais apropriado para mostrar a importância da preservação do meio 
ambiente e expressar a força na natureza por meio de poesias, músicas e muita 
contação de histórias. Assim será o Sarau Ambiental que acontece neste sábado 
(4), a partir das 20 horas, no Observatório Ambiental, localizado no Complexo 
Turístico da Rua da Praia, em São Sebastião.

Organizado pelo professor da rede municipal, Amadeu Santos Matos, o sarau 
é realizado há mais de seis anos e integra as comemorações da Semana do Meio 
Ambiente, iniciadas pela Secretaria do Meio Ambiente (Semam) de São Sebastião 
no último dia 1º e que se estenderá até dia 14. Com palestras, o�cinas, vivências, 
exibição de �lmes, entre outras atividades, a programação busca conscientizar as 
pessoas para os cuidados necessários visando a sobrevivência do próprio Planeta.

O sarau acontece um dia antes da data o�cial em comemoração ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 5 de junho, criada pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 15 de dezembro de 1972 durante a Conferência de Estocolmo, na 
Suécia. A proposta dessa noite especial com música e poesia é principalmente 
reunir os amigos, músicos pro�ssionais e amadores, poetas para falar da natureza, 
a exemplo da apresentação do ano passado que lotou as dependências do Obser-
vatório Ambiental.

O evento é aberto a todos que queiram participar com sua música, poesia ou 
simplesmente contando suas histórias. Já, o público pode esperar por momentos 
agradáveis de reverência à natureza. Na próxima segunda-feira (6) a programação 
será retomada com várias atividades conforme cronograma abaixo.

Atividades

06/06- Vivência monitorada “Conhecer para Preservar”
• Cine Ambiental -  Horário: 9h
• Palestra “Posse Responsável de Animais”, com o Biólogo Sérgio Kugler, do Cen-
tro de Zoonoses
(As duas atividades abertas à comunidade)
Horário: 14:30h                
 Local: Observatório Ambiental – Complexo Turístico da Rua da Praia

07/06 - O�cina de Reciclagem de Papel
Horário: 9h
• Vivência monitorada “Conhecer para Preservar”
• Cine Ambiental - Horário: 14:30h            
• Projeto Conexão São Sebastião, com o filme “A História das Coisas”, realizado 
pela Associação Cultural Vento Forte

Programação faz parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente

Sábado tem Sarau Ambiental em São Sebastião

• Roda de Conversa
(As três atividades, abertas à comunidade)
Horário: 19:30h
 Local: Observatório Ambiental – Complexo Turístico da Rua da Praia

09/06 - Palestra “Arborização Urbana”, com a Bióloga Cintia Freitas, para 
8º e 9º anos do Fundamental II, do Colégio Objetivo São Sebastião Centro
Horário: 8:30h às 10h
 10:30h às 12h
• Plantio de espécies nativas próximo ao Observatório Ambiental, em parceria 
com a empresa Queiroz Galvão
Horário: 9:45h
• Palestra “Arborização Urbana”, com a Bióloga Cintia Freitas (Aberta à Comuni-
dade)
Horário: 14:30h
 Local: Observatório Ambiental – Complexo Turístico da Rua da Praia

10/06 - Palestra “Água e Lixo: o que a Dengue tem a ver com isso”, com a 
Bióloga Christiane Cruz, e as Agentes de Endemias Cleonice Pacheco e Cle-
onilda Floriza,
Para alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio, do Colégio Objetivo São Sebastião 
Centro
Horário: 8:30h às 10h
 10:30h às 12h
• Visão Costeira com alunos da EM Sebastiana Costa Bitencourt, de Barra do Una
Horário: 8:30h – navegação, canal de São Sebastião 
 13:15h – Conhecendo o Observatório Ambiental, Rua da Praia
 14:30h – Conhecendo a Fundação Mar, Praia Grande
 15h – Conhecendo o Projeto Bijupirá, Praia Grande
 Local: Canal de São Sebastião e demais ambientes
 Local: Observatório Ambiental – Complexo Turístico da Rua da Praia

14/06 - Palestra “Estudos para Demarcação de Parques Aquícolas em Águas 
Marinhas da União do Município de São Sebastião”, com o Engenheiro de 
Aquicultura Evandro Sebastiani
Horário: 19h
 Local: Observatório Ambiental – Complexo Turístico da Rua da Praia. 


