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Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2013SE-
DUC066– Processo n.º 61.206/2013

Contratada: Geotec Service Comércio Varejista de Materiais de Cons-
trução em Geral, Elétrica, Hidráulica, Construção e Manutenção Predial em 
Geral LTDA - ME. 

Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação de prazo da vigência contratual. 
Valor: R$ 366.499,92 (trezentos sessenta e seis mil, quatrocentos e no-

venta e nove reais e noventa e dois centavos).
Modalidade: Pregão Presencial n.º 024/13
Data: 07.10.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Angela Aparecida 

Brunetti Sansheez pela contratada.

Extrato do 03º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo –2016SEC-
TUR042– Processo n.º 60.291/16

Contratada: Tec Triade Brasil Comunicação Integrada LTDA - ME. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo dos serviços es-

tabelecidos no Contrato Original.
Valor: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Modalidade: CV n.º 016/16 
Data: 27.10.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Fabiano de Paula 

Porto pela contratada.

Extrato do 01º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo 
–2016SESAU054– Processo n.º 60.454/16.

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: a retificação do preâmbulo do contrato e a retificação da cláusula 

primeira I.1. do contrato.
Modalidade: Inexigibilidade n.º 016/16
Data: 17.10.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luís Fernando Co-

razza Geniolli pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2016SETRADH103– Processo 
n.º 60.291/16

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de vales transporte para atendimento a população 

nos núcleos, CRAS e CREAS da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Humano.

Valor: R$ 6.880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais).
Modalidade: inexigibilidade de licitação n.º 21/16
Data: 13.10.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Luis Fernando Corazza Genioli 

pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo –2016SETRADH101– Processo 
n.º 61.034/16

Contratada: Auto Viação São Sebastião Ltda. 
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: fornecimento de vales transporte para uso dos jovens atendidos 

pelos programas sociais realizados no Centro de Referência e Assistência 
Social - CRAS de Boiçucanga, em atendimento à Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Humano. 

Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Modalidade: inexigibilidade de licitação n.º 19/16
Data: 13.10.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Luis Fernando Corazza Genioli 

pela contratada.
       

eDItal De pregÃo preSencIal nº: 045/16
proceSSo lIcItatÓrIo nº: 61.209/16

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LOS AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA DE SAÚ-
DE.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/12/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:30 HORAS
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: RUA SEBASTIÃO 

SILVESTRE NEVES, 214 – CENTRO – SÃO SEBASTIÃO/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE 

SUPRIMENTOS
TAXA PARA ADQUIRIR O EDITAL: R$ 4,00 (QUATRO REAIS) 

OU DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.SAOSEBAS-
TIAO.SP.GOV.BR

SÃO SEBASTIÃO, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

SamIr toleDo Da SIlVa
SecretÁrIo mUnIcIpal De aDmInIStRAÇÃo

A Prefeitura de São Sebastião inaugura no próxi-
mo dia 15 de dezembro a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), localizada na região central da cidade 
no prédio construído ao lado do Hospital de Clínicas 
de São Sebastião (HCSS). A cerimônia de entrega do 
novo prédio está programada para começar às 10h30 
e é aberta ao público. 

Construída no terreno onde anteriormente fun-
cionava o Centro de Saúde Central a nova unidade 
absorverá todo o atendimento do Pronto Socorro 
do Hospital de Clínicas. “Neste novo prédio haverá 
amplos espaços voltados para recepção, sala de ob-
servação e toda a estrutura para fazer um excelente 

atendimento á população”, explicou o prefeito Erna-
ne Primazzi. 

Uma novidade em relação à estrutura do prédio é 
a ligação direta com o Hospital de Clínicas para faci-
litar a transferência de casos mais graves e que neces-
sitem de atendimento especializado na ala hospitalar. 
“Acredito que na região esta é a única UPA que estará 
interligada ao hospital sem a necessidade de se uti-
lizar ambulâncias para a transferência dos pacientes 
com casos mais graves”, disse Primazzi. 

Há ainda a previsão de ampliar a ala de atendimen-
to no Hospital de Clínicas com a transferência dos 
atendimentos de Pronto Socorro para a UPA Central.  

Foto: Luciano Vieira | PMSS
Legenda: A nova unidade absorverá todo o atendimento 

do Pronto Socorro do Hospital de Clínicas

UPA Central inicia atendimento 
no dia 15 de dezembro



cyan - magenta - amarelo - preto

SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 399 - 28 de novembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 399 - 28 de novembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

4



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 399 - 28 de novembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5



SÃO SEBASTIÃO
Lei N° 2247/2013 - Ano 03 - Edição nº 399 - 28 de novembro de 2016 - Prefeitura de São Sebastião/SP - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

6

Começa hoje (28), as inscrições para a etapa Costa Norte do Circuito São Se-
bastião Corridas de Rua, que será realizada no dia 11 de dezembro, às 8h30, em 
frente à Escola Municipal Cynthia Cliquet, na Enseada, com retorno ao ponto de 
partida. A inscrições presenciais poderão ser feitas em dois períodos, das 9h às 
12h e das 14h às 17h, na Secretaria de Esportes, no Topovaradouro, região central 
da cidade. Foram disponibilizadas 450 vagas sendo 350 presenciais e 100 vagas 
pelo site www.estounessa.com.br .

O percurso incluiu trechos dos bairros Canto do Mar, Enseada e Jaraguá, que 
compõem a região norte do município. 

Durante a prova as equipes de apoio fornecerão água aos competidores. A 
Secretaria de Segurança Urbana (Segur), por meio da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e Divisão de Tráfego (Ditraf), disponibilizarão apoio para os atletas, 
também ficará de plantão uma ambulância para apoio. 

Serviço: Mais informações pelo telefone (12) 3891- 4530.

Inscrições para a 3ª etapa do Circuito 
Corridas de Rua começam hoje

Foram disponibilizadas 450 vagas sendo 350 presenciais e 100 vagas

O percurso incluiu trechos dos bairros Canto do Mar, Enseada e Jaraguá
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Um grupo de alunos da Escola Municipal Professor José Machado Rosa, da 
Vila Amélia, esteve no gabinete do prefeito Ernane Primazzi na tarde desta segun-
da-feira (27). O encontro faz parte das atividades programadas para os estudantes 
do quinto ano, do ensino fundamental, para que conhecessem como funciona o 
Poder Executivo e consequentemente onde trabalha o prefeito. 

Ao serem recepcionados pelo prefeito, os estudantes puderam conversar um 
pouco sobre quais as atividades realizadas na Prefeitura e quais as atribuições do 
chefe do Poder Executivo Municipal. Primeiramente Primazzi explicou o funcio-
namento da Prefeitura bem como as questões orçamentárias. Em um bate papo 
descontraído, muitos estudantes se sentiram à vontade de tirar dúvidas e fazer 
perguntas para o próprio prefeito que os atendeu em seu gabinete. 

De acordo com a professora Adriana Batelochi, este foi o semestre dedicado 
aos estudos de funcionamento dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judici-
ário e para aprofundar o tema discutido em sala de aula as visitas técnicas foram 
planejadas. “Muitos alunos conhecem a figura do prefeito das atividades que ele 
participou na escola, mas, a grande dúvida deles era justamente saber onde ele 
trabalha? como era a sala dele? E agora com este encontro eles puderam perceber 
in loco qual o funcionamento do Poder Executivo”, disse.

A aluna Ana Carolina, 10, disse que gostou muito de saber onde o prefeito 
trabalha. “Eu conheci o prefeito quando ele foi à minha escola entregar material 
escolar, mas, não imaginava que a sala dele fosse tão grande. É muito legal saber 
que podemos conversar de perto com ele, fazer perguntas e ele nos responder”, 
comentou.

Para o prefeito esta é uma boa oportunidade dos estudantes conhecerem de 
perto o funcionamento da Administração. “Muitos aqui são filhos, parentes ou 
amigos de funcionários da Prefeitura, mas, nunca tiveram a oportunidade de en-

trar e conhecer de perto como é o nosso trabalho. Este é o tipo de visita que vale 
a pena, porque mostramos um pouco da rotina administrativa aos futuros, quem 
sabe, políticos da nossa cidade”, finalizou Primazzi. 

Após a visita ao gabinete, os estudantes visitaram outros departamentos da Ad-
ministração Municipal acompanhados do secretário de Governo Fábio Lopez. 

Prefeito Ernane recebe alunos da Escola 
Municipal Professor José Machado Rosa

Estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental durante a visita ao prefeito Ernane
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O Teatro Municipal teve casa cheia no último dia de apresentações do Encerramento das Oficinas Cultu-
rais 2016 na noite desse domingo (27). As apresentações foram baseadas no trabalho desse segundo semestre 
das Oficinas Culturais de dança, da Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana (Fundass). O evento 
foi promovido pela Prefeitura de São Sebastião, através da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo). 

Com o evento de ontem à noite, as Oficinas Culturais de dança fecharam os trabalhos de mais de 60 asses-
sores culturais envolvidos em mais de 100 oficinas que atende cerca de 3 mil pessoas em 53 locais do municí-
pio, divididos nas três regiões do município. A dança tem sido um dos destaques nos trabalhos da Sectur. Os 
grupos sebastianenses Descendentes de Rua, Urbanos, UBCrew, Independance e Sintonia Corpo e Arte são 
responsáveis por trazer mais de 300 títulos para a cidade. 

O encerramento dos cursos do segundo semestre das Oficinas Culturais 2016 foi com as apresentações das 
oficinas de dança, com a coordenação da assessora cultural Daniele Alves. Ela, que é responsável pelo grupo 
de dança Sintonize-se, destacou o desempenho e dedicação dos 173 bailarinos que se apresentaram nesse 
domingo, em nove coreografias que transitavam pelo Balé e o Jazz. “Todas as músicas, e cada linha aqui teve a 
participação e criação dos alunos. Sou grata a toda a equipe a Prefeitura”, agradece a assessora cultural. 

A programação, repleta de apresentações artísticas, começou na última quinta-feira (24), com dois dias de 
performances no espaço do Centro Cultural Batuíra, no São Francisco, na região central da cidade. Já o fim de 
semana continuou agitado com as apresentações mudando para o palco do Teatro Municipal. Mais de 1000 
pessoas compareceram nos quatro dias de apresentações de Encerramento das Oficinas Culturais de Dança 
2016. 

A secretária de Cultura e Turismo, Marianita Bueno considera o sucesso de público nas apresentações como 
resultado dos investimentos e planejamento da Sectur durante essa Administração. “Temos a consciência de 
dever cumprido, e que o trabalho realizado revelou talentos e fortaleceu ainda mais nossa cultura”, destacou. 

O evento contou com apresentações de várias modalidades de dança e violão e refletiu o trabalho com mais 
de 10 assessores culturais, que renderam dezenas de coreografias nos mais variados estilos, como: Balé clássi-
co, contemporâneo, livre, Jazz, Maculelê, Sapateado, Dança de Rua, Dança do Ventre, Locking, entre outros. 

Contudo, o sucesso das Oficinas Culturais de São Sebastião também é notório em palco de outros municí-
pios. De 2009 a 2014 os grupos de dança sebastianenses UB CREW, Urbanos, Descendentes de Rua, Sintonia 
Corpo e Arte e Independance já trouxeram mais de 240 títulos para a cidade.

Teatro tem casa cheia no encerramento 
das Oficinas Culturais de Dança 2016

Mais de 1000 pessoas compareceram nos quatro dias de apresentações 

Encerramento neste ano garantem Casa cheia durante os quatro dias de apresentação


