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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº005/2021 PROCESSO Nº6.730/2021 
ASSUNTO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS PARAGUAI E URUGUAI NO BAIRRO 
ENSEADA 
A COMISSÃO DECIDE HABILITAR AS EMPRESAS IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA E 
KF CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. PRAZO DE RECURSO NOS TERMOS DA LEI.  
SÃO SEBASTIÃO, 16 DE JULHO DE 2021.  
LUIS EDUARDO B DE ARAUJO  
SECRETARIO DE OBRAS 

 

 

 

 

 

Reunião Ordinária – Grupo de Trabalho 

Via Aplicativo Zoom  
Membros Presentes:  
ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI, JUCILEI PEREIRA DA SILVA, MARCO CESARI 
PERROTTI JUNIOR, NIUARA HELENA LEAL TEDESCO, PEDRO KALIM FARHA, MAURICIO 
TEDESCO, FABIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ANGELO ITAVO NETO, CELSO GEBAILE, RENATA 
DIAS BALBIM. 
Convidados:  
BRUNO RODRIGUES, GERSON KISS, ELAINE RUFINO, LEANDRO PEREIRA, ANA CAROLINA 
GONÇALVES, JAQUELINE FEITOSA, MAIARA MUNIZ, MARIA CAROLINA CHAGAS, MARIA 
CRISTINA, RICARDO AUGUSTO, EDSON LOBATO, GUILHERME GIMENES, ANDRESSA TEIXEIRA, 
ANTONIO D’ELIA, ANDREA, CHEF PAULO, MATHEUS H, MATHEUS MENEZES, ALAN, BRUNO 
LEITE, CRISTINA MAZZUCCA, DRISANA, ROSÂNGELA FOLATO, LUANA, EDNA. 
 

Presidente:     MARCO CESARE PERROTTI JUNIOR     
Secretário Executivo:   ANDRÉ TESTON  
Secretário Adjunto: JUCILEI PEREIRA 

 
PAUTA  

1. Sebrae Banco do povo- Apresentação de curso. 
2. Grupo de Trabalho - GT. 
3. Adequação de Decreto 2037/97- Adoção de espaços públicos. 
4. Top destinos. 
5. Feira de Turismo UGART. 
6. Guia Turístico. 
7. Rota 55. 
8. Atualização do roteiro 7dias. 
9. Avistamento de cetáceos. 
10. Liberação de veículos de fretamento. 

 

No sétimo dia do mês de julho de 2021, Via APP Zoom, iniciou a reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Turismo - COMTUR. O Sr. Presidente Marco Perrotti inicia a reunião agradecendo a 
presença de todos, passando a palavra para a Sra. Edna e Sandra(agentes) da instituição SEBRAE 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) que em nome da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (SEDES), fala sobre a parceria do SEBRAE e Banco do Povo, e explica sobre o 
programa ALI (Agentes Locais de Inovação) que é focado para os empresários Micro Empreendedor 
(ME)  e EIRELLI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), é um acompanhamento on-line 
com um consultor no período de quatro meses, afirma que o objetivo do programa é tornar as 
organizações mais produtivas, com maior faturamento, redução de gastos, inovação para aumento da 
produtividade, ressalta que as inscrições já iniciaram e encerram em 16 de Julho, é um programa 
gratuito, e o empresário que aderir a essa consultoria/capacitação, terá direito a linha de crédito no 
Banco do Povo, explica que a empresária mulher consegue a linha de crédito do Empreenda Mulher, e 
que a linha de crédito da Turma do Descomplique é voltado a Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica 
(PJ), com taxas de juros a 0,35% até 1%, e o valor do crédito pode chegar até R$ 21.000,00 (vinte e um 
mil reais). Informa que o maior objetivo é a captação de empresários da rede hoteleira e organizações 
ainda maiores, para que as mesmas participem do programa e consultoria, e assim entrar com o pedido 
para ter acesso a linha de crédito. A Sra. Sandra pede a palavra e acrescenta que as Políticas Públicas 
desenvolvidas para os próximos quatro anos, foram focadas no empreendedor, e que a parceria com a 
SETUR (Secretaria de Turismo) e associações na divulgação desses programas é fundamental para que 
as informações cheguem aos empresários, ressalta que já foram disponibilizados quase um Milhão de 
reais em linha de crédito, tendo ainda mais um milhão de reais para ser liberado com a mesma 
finalidade. O Sr. Marco pergunta se o SEBRAE tem algum programa voltado para Microempreendedor 
Individual (MEI), a Sra. Edna responde que existem programas para MEI, chamado segmentados, 
voltados para alimentação (alimentos e bebidas) e da beleza para profissionais desta área, tendo direito 
à linha de crédito desde que se faça a capacitação exigida para realização do curso. O Sr. Marco Perrotti 
cita o Webinário Lixo Zero, para que nos cursos oferecidos pelo SEBRAE seja mencionado/orientado a 
importância de valorizar seu produto utilizando de matéria-prima reciclável para embalagens no delivery. 
O Chef Paulo (representante Restaurante Caprese), afirma ter feito o curso ALI, e que este fala sobre a 
sustentabilidade e embalagens biodegradáveis e informa que gostou de participar do mesmo. A Sra. 
Sandra afirma que terá um curso presencial aberto aos comerciantes e público em geral. O Sr. Marco 
Perrotti dá continuidade na pauta falando sobre o Grupo de Trabalho, e das ações do PDT (Plano Diretor 
de Turismo) e uma delas é a diminuição do lixo, e ressalta que o Webinário Lixo Zero foi importante no 
que se refere a sensibilização quanto ao uso de descartáveis de um único uso, e cita alguns 
estabelecimentos que já não fazem o uso de embalagens plásticas, também sugere a criação do dia do 
lixo zero. O Chef Paulo, pede a palavra e afirma que no Programa ALI, de 26 cidades participantes e 180 
estabelecimentos inscritos, apenas 3 (três) não aderiram o uso de embalagem compostáveis, e que esse 
é o futuro/inovação. A. Sra. Niuara Tedesco, diz que pode ser enviado via COMTUR uma proposta de 
minuta da Semana Lixo Zero para a Câmara Municipal de São Sebastião, e ressalta que isso gera mais 
publicidade e fortalece iniciativas já existentes. O Sr. Marco Perrotti pergunta a todos os membros 
presentes se concordam com o envio de uma proposta para criação de minuta para que seja instituído o 
dia do Lixo Zero, para a Câmara municipal de São Sebastião, e todos concordam. O Sr. Antônio D. 
pergunta se existe alguma programa de educação ambiental para as comunidades e moradores locais. A 
Sra. Niuara Tedesco responde que está sendo feito um estudo pela SEMAM (Secretaria de Meio 
Ambiente) para ampliação da educação ambiental, e cita alguns projetos que tem parceria com a 
Prefeitura na Educação Ambiental. O Sr. Marco Perrotti sugere levantar informações com a Secretaria da 
Educação e Secretaria do Meio Ambiente em relação a ações que já estão sendo executadas de 
educação ambiental no município, e onde podem ser melhoradas. O Sr. Marco Perrotti segue falando 
sobre as ações do PDT, agora citando o ecoturismo e a estruturação das trilhas, informa que COMTUR 
através da SETUR com o FUMTUR (Fundo Municipal de Turismo), possuí a verba para estruturação da 
trilha das Sete Quedas (Maresias), Rio das Pedras (Comburi) e a Pauba - Maresias, já foram realizadas 
visitas técnicas na trilha Rio das Pedras, topografia, faltando apenas a servidão de passagem, e que está 
sendo feito um estudo para a gestão das trilhas Rio das Pedras e Sete Quedas. A Sra. Niuara Tedesco 
complementa, afirmando que são poucas as intervenções que serão feitas na trilha de Sete Quedas, e 

que será uma entrada totalmente fechada (portão) com cadeado, para controle de acesso ao número de 
pessoas, e sugere para que o acesso a trilha seja somente com acompanhamento de um guia local  
credenciado, afirma que na Lei do Ecoturismo no Art. 15 “Os condutores só poderão atuar no Município 
de São Sebastião através de pessoa jurídica”, gesta que somente os guias com CNPJ façam o 
acompanhamento. O Sr. Jucilei Pereira acrescenta que a lei do Ecoturismo diz que as trilhas devem ser 
conduzidas por agências, e que esta tem os seus guias credenciados. O Sr. Marco Perrotti pergunta se 
todas as agências do município que queiram trabalhar com a trilha das Sete Quedas terão acesso à 
chave do cadeado. O Sr. Jucilei Pereira responde que é possível desde que esses estejam devidamente 
cadastradas e que comprovem os guias que prestam serviço para elas, e ressalta que todas as trilhas 
serão norteadas por um decreto. A Sra. Niuara Tedesco sugere que a Trilha de Sete Quedas seja um 
atrativo guiado e não autoguiado, uma vez que ela não é aberta ao público. O Sr. Marco Perrotti da 
continuidade a pauta, e fala sobre a sugestão do Sr. Ricardo na última reunião, em relação aos 
comerciantes que devem conhecer os atrativos que o município tem a oferecer, e menciona que foi 
gravado um vídeo do Centro Histórico com o guia de turismo Vagner Gonçalves (representante da 
Gonçalves Turismo), este e outros vídeos do Programa Conheça São Sebastião, estarão disponíveis no 
canal do COMTUR no Youtube. O Sr. Mauricio Tedesco faz um compartilhamento de tela, e a Sra. 
Niuara explica sobre o projeto Conheça São Sebastião que este é um programa de sensibilização e 
capacitação em atrativos turísticos, para trabalhadores da área de turismo do município, e que a 
finalidade é levar o conhecimento de todos os atrativos naturais, culturais, religiosos, turismo de base 
comunitária e as rotas turísticas que o município tem a oferecer, aos comerciantes de diferentes 
segmentos e para moradores que queiram participar, e o programa visa implementar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), segundo a ONU. O Sr. Marco Perrotti segue a pauta e fala sobre a 
solicitação da SETUR para adequação da sinalização turística, e fala sobre a Rota 55. A Sra. Niuara 
Tedesco afirma que é um projeto antigo do COMTUR de 2019, e agradece ao Sr. Ricardo Augusto que 
colaborou com esse projeto para a Rota 55, menciona a criação de selos, e mostra um slide com os 
selos da Rota 55. O Sr. Ricardo Augusto afirma que a Rota 55 pode ser uma ideia dele em parceria com 
o COMTUR, mais é um produto da comunidade (município) não é proprietário da marca, e que é uma 
rota que deve ser valorizada. O Sr. Jucilei Pereira pergunta se algum membro presente na reunião é 
contra ao selo da Rota 55 apresentado, sem manifestação contrária, o selo é aprovado. O Sr. Marco 
Perrotti dá continuidade a pauta e fala que uma das ações do PDT é em relação a água que é utilizada 
para uso e consumo, e o descarte e a SABESP enviou uma resposta para o COMTUR, e apresenta o 
cronograma para os membros.  O Sr. Antônio D. questiona o fato de um emissário submarino, e pede 
mais informações. O Sr. Jucilei Pereira sugere encaminhar um Oficio via COMTUR para a SABESP 
solicitando esclarecimentos sobre o emissário submarino. O Sr. Marco Perrotti segue a pauta falando 
sobre calçadas, que foi um tema abordado em reuniões anteriores, e tendo conversado com o Sr. 
Amaury da SEURB (Secretaria de Turismo) que disponibilizou leis existentes, a SETUR está fazendo a 
divulgação da Campanha “A Calçada é Sua”, com todas as recomendações e padrões que as calçadas 
devem ter, e fala também sobre o Top Destinos, que São Sebastião está concorrendo e que dá mais 
visibilidade ao município. O Sr. Jucilei complementa dizendo que semanalmente são distribuídos, 
cartazes e panfletos para divulgação do TOP Destinos, além das mídias sociais. O Sr. Marco Perrotti fala 
sobre o material de divulgação para o avistamento de cetáceos, como banner e panfletos, e sobre o 
escritório que será no Balneário dos Trabalhadores para equipe deste projeto, e o Mirante do Araçá para 
avistamento de cetáceos.  A Sra. Niuara Tedesco acrescenta que a SETUR forneceu o Guia do Capitão 
para as marinas locais, e que nele tem um folder com as recomendações para o avistamento e para a 
preservação desses cetáceos. O Sr. Marco Perrotti segue a reunião e fala sobre a feira UGART que 
acontecerá em Porto Alegre no dia 30 e 31 de julho, e que terá espaço para quem quiser apresentar seu 
produto e que as despesas ficam por conta de cada interessado em participar desta feira, ou para quem 
tiver interesse de enviar seu material para divulgação do seu negócio, pode deixar o material para a 
SETUR, e ressalta que a divulgação do seu negócio é para aqueles que possuem o CADASTUR. O Sr. 
Jucilei Pereira informa que o representante do Circuito Litoral Norte, irá representar as 5 (cinco) cidades, 
e que o material para divulgação deverá ser digital. O Sr. Jucilei Pereira afirma que a SETUR trabalha 
muito na divulgação para que novas empresas façam seu cadastro no CADASTUR, e devem encaminhar 
seu material digital para a participação na Feira até dia 14/07 para a SETUR. O Sr. Marco Perrotti fala a 
sobre a liberação de veículos de fretamento no município, e pergunta qual a porcentagem destinada ao 
FUMTUR. O Sr. Jucilei Pereira explica sobre a lei complementar 261/2020 e cita o Art.29. Parágrafo V 
diz que” No mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos oriundos dos terminais rodoviários, quiosques 
municipais, taxas de uso de eventos, ações promocionais, e provenientes do Balneário dos 
Trabalhadores, todos serão utilizados em ações e eventos que fomentem o Turismo” e sobre o Decreto 
8215/21. O Sr. Marco Perrotti sugere que seja feito um levantamento bimestral do FUMTUR. O Sr. Marco 
Perrotti fala sobre o guia turístico, e sobre o roteiro de 7 dias, para atualização das agências que estão 
operando, e serviços que estão sendo oferecidos aos turistas, aqueles que tenham alguma sugestão de 
alteração devem encaminhar suas sugestões até o dia 08/07, haja vista que já fora solicitado 
anteriormente via whatsApp oficial do COMTUR/MEMBROS. O Sr. Marco Perrotti passa a palavra para o 
Sr. Edson Lobato do Instituto de Conservação Costeira, que solicita para próxima reunião apresentar 
uma proposta de criação da APA Guaecá, e uma opção de ecoturismo para a trilha do Guaecá que liga 
ao centro, e esclarecer sobre a crise hídrica na região central. O Sr. Marco Perrotti fala sobre os píeres 
municipais que foi solicitado uma proteção, para que não haja a colisão da embarcação com o píer, e 
que através da consultoria com o jurídico, ficou determinado que é possível a doação de capas que 
revestem pneus, e pode ser colocado o logo da empresa doadora junto ao logo da Prefeitura, afirma que 
a marina canoa se propôs a fazer essa doação. O Sr. Marco Perrotti afirma que foi feito um pedido pela 
SETUR, para adequação do decreto 2037/97 para adoção de espaços públicos para o “Pet Friendly”, na 
costa sul, costa norte e região central. Sem mais assuntos a serem discutidos. O Sr. Pedro Farha se 
dispõe a fomentar a divulgação do Top Destinos no segmento de restaurantes. O Sr. Jucilei Pereira pede 
a palavra e informa que foi publicada a portaria onde menciona membros que compõe o Grupo de 
Trabalho para acompanhamento, elaboração e aplicação das ações propostas pelo Plano Diretor de 
Turismo 2020/2023. Sem mais assuntos a serem discutidos o Sr. Marco Perrotti encerra a reunião. 
MARCO CESARE PERROTTI JR  
PRESIDENTE  
 
 
 

 

 

 

 
Extrato do Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato Administrativo – 2020SEDUC005 – Processo 
n.º 62.812/19 
Contratada: Ard Transportes LTDA 
Contratante: Município de São Sebastião. 
Objeto: Retificação do nº CNPJ da Contratada.  
Pregão Presencial n.º: 149/19 
Data: 01.07.2021 
Assina: Felipe Augusto pelo contratante. 
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ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nos termos do parecer jurídico exarado Secretaria dos Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao processo administrativo 06219/2021, com fundamento ao artigo 
24, inciso XIII, da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, para contratação de empresa especializada 
em recrutamento de estagiários de nível superior (realização de estágio e concessão de bolsa estágio a 
estudantes para o desenvolvimento do programa de estágio e programa jovem talento) , para atender a o 
Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião. 
Torna público o presente Ato que nesta data será afixado no mural do SÃO SEBASTIÃO PREV, e em 
sua página virtual. 
São Sebastião, 16 de julho de 2021. 
Adilson Ferreira de Moraes 
DIRETOR PRESIDENTE 
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO 
JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO 
PROCESSO Nº 6210/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2021 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, PESSOAS FÍSICAS, REGULARMENTE 
MATRICULADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.   
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DECIDE EM HABILITAR OS LEILOEIROS EDUARDO SUENAGA; 
DANIEL ELIAS GARCIA; EDER AMARAL DE OLIVEIRA; MARCOS ROBERTO TORRES, TENDO EM 
VISTA QUE FORAM JUNTADOS FATURA DIGITAL, COMPROVANDO ASSIM O CUMPRIMENTO AO 
ITEM 7, 7.2 E 7.2.1 DO EDITAL. E AINDA, NÃO RECONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR 
PROVIMENTO, DO RECURSO APRESENTADO PELO LEILOEIRO LUIS ALEXANDRE ANDRADE, 
TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI APRESENTADO E PROTOCOLIZADO ENVELOPE DOCUMENTO 
NO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO SENDO 
ATENDIDO AOS TERMOS DO PREAMBULO DO EDITAL, BEM COMO ITEM 1.2 E AINDA, QUE 
INEXISTE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDOR DENOMINADO CARLOS JOSÉ DA 
SILVA. JULGAMENTO RATIFICADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR.  
SÃO SEBASTIÃO, 16 DE JULHO DE 2021.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato do 1.º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº. 2020SEDUC017 
Processo n.º 62.437/2019 – Modalidade: CP n.º 012/2019. 
Contratada: FMC Construções Eireli ME 

Contratante: Município de São Sebastião 
Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAE READEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. 
Valor:  R$ 313.279,68(trezentos e treze mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) 
Data: 24.06.2021 

Assinam Felipe Augusto pelo contratante e Flavia Marcia Galvão pela contratada. 
 

 

 

 

Extrato do 1.º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº. 2019SEDUC085 

Processo n.º 62.953/2018 – Modalidade: CP n.º 005/2018. 
Contratada: Gama Construções Civis, Engenharia, Incorporações e Comércio Ltda  
Contratante: Município de São Sebastião 

Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E.M MARIA DA 
CONCEIÇÃO DE DEUS DOS SANTOS – SERTÃO DE CAMBURY,  com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos. 
Valor:  R$ 105.721,61(cento e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) 
Data: 21.06.2021 

Assinam Felipe Augusto pelo contratante e Sérgio Borges Padilha pela contratada. 
 
 
 
 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO torna público que fica remarcado para dia 02 DE 
AGOSTO DE 2021 (02/08/2021), às 10:00 horas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 
01/21, do tipo menor preço global por lote, para a contratação de empresa para Prestação de serviços 
técnicos especializados de modernização e gestão pública, através do licenciamento de uso de sistemas 
de informática para as áreas de: Orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública, 
tesouraria, administração de pessoal com ponto eletrônico, compras, licitações e gerenciamento de 
contratos, almoxarifado, patrimônio, portal da transparência, controle interno, frotas, protocolo, processos 
legislativos, processos administrativos, assinador digital icp-brasil, gerenciamento de atos normativos 
compilados, informações legislativas, portal da legislação, portal da produção legislativa, portal da 
estatística da produção legislativa e aquisição de certificados digitais e-cpf A3 Token, para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de São Sebastião, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência – Anexo I. As condições e especificações constam do EDITAL que poderá ser obtido somente 
no sitio da Câmara Municipal www.saosebastiao.sp.leg.br . Quaisquer informações poderão ser 
esclarecidas junto à CPL da Câmara Municipal de São Sebastião, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 9:00h às 14:00h, sito à Rua Capitão Luiz Soares, nº 37, Centro, São Sebastião/SP – Telefone (12) 
3891-0000. As propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser protocolizadas e entregues 
até o dia e horário acima descritos, junto ao Pregoeiro da Câmara Municipal de São Sebastião/SP. São 
Sebastião, 19 de julho de 2021. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de São Sebastião. 
 
 
 
 

 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 
ESTRUTURAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS UNIDADES DE SAÚDE 
GERIDAS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE. 
TIPO: MENOR PREÇO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/07/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 10:00 HORAS 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALA DE REUNIÕES DA SEDE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO SITO À AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES (RUA DA PRAIA), Nº 
284 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO/SP 
ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES (RUA DA PRAIA), 
Nº 284 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO/SP - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE FSPSS.ORG.BR > PUBLICAÇÕES OFICIAIS > LICITAÇÕES 
> PREGÃO PRESENCIAL 
SÃO SEBASTIÃO, 19 DE JULHO DE 2021 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

http://www.saosebastiao.sp.leg.br/
http://www.fspss.org.br/

