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P O R T A R I A 

 
Nº 1456/2021 

 
 

“Cria a Comissão de Avaliação e Analise para Habilitação 

da Proposta Técnica que visa a contratação de empresa 

para prestação de serviços técnicos especializados para 

implementação das ações do programa municipal de 

regularização fundiária, atualização do cadastro territorial 

multifinalitário, com fornecimento e implantação de sistema 

em ambiente web para o município de São Sebastiao - SP”. 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições 

que lhe confere os dispositivos da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, e 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados que embasam toda a ação do 

Planejamento Territorial no município; 

CONSIDERANDO a necessidade de informações essenciais para o processo de cadastro, 

caracterização e análise dos imóveis e núcleos urbanos não cadastrados no município; 

CONSIDERANDO a contribuição com o atendimento no cumprimento das metas de 

regularização dos núcleos informais existentes no município; 

CONSIDERANDO que o levantamento técnico adequado das informações e sua 

operacionalização requer conhecimento especifico na área e para tanto a contratação de empresa 

especializada; 

CONSIDERANDO a previsão de constituição da Comissão de Avaliação e Analise para 

Habilitação da Proposta Técnica no Processo Administrativo Nº4556/2021 referente a Concorrência 

Publica Nº002/2021; 

RESOLVE: 

Artigo 1º- Constituir a Comissão de Avaliação e Analise para Habilitação da Proposta 

Técnica que visa a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para 

implementação das ações do programa municipal de regularização fundiária, atualização do cadastro  
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territorial multifinalitário, com fornecimento e implantação de sistema em ambiente web para o 

município de São Sebastiao - SP; 

 

Artigo 2º - A Comissão de Avaliação e Analise para Habilitação da Proposta Técnica terá 

como atribuições e responsabilidades a avaliação e analise das Proposta Técnicas apresentadas pelas 

empresas Licitantes, decidindo por sua pontuação, classificação, habilitação e seus respectivos 

recursos nos termos do Edital; 

Artigo 3º - Também será de responsabilidade e atribuição da Comissão de Avaliação e 

Analise para Habilitação da Proposta Técnica coordenar a Demonstração de Itens (Prova de Conceito), 

analisar os itens demonstrados e emitir a Ata de Sessão avaliando sobre o cumprimento integral de 

todos os itens ou descumprimento de determinados itens, e decidido sobre seus respectivos recursos 

nos termos do Edital; 

Artigo 4º - A Comissão de Avaliação e Analise para Habilitação da Proposta Técnica 

remetera para a Comissão Permanente de Licitações Especial de Obras e Serviços de Engenharia, 

nomeada através da Portaria Nº 286/2021 de 21 de janeiro de 2021 e suas alterações, o julgamento 

das Propostas Técnicas e dos respectivos recursos para prosseguimento do Certame Licitatório; 

Artigo 5º - A Comissão de Avaliação e Analise para Habilitação da Proposta Técnica será 

composta pelos seguintes representantes indicados pelas Secretarias como segue: 

•  Fabrício dos Santos Lopes 

                           Matrícula 71901-3 

                           Diretor do Departamento de Cadastro Técnico 

                           Secretaria de Urbanismo; 

• Marcelo Mariano de Melo 

     Matrícula 72258-8 

     Diretor do Departamento de Tecnol. Informação 

     Secretaria de Planejamento; 
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• Sandra Regina Mori 

     Matrícula 72340-1 

     Diretora do Departamento de Regularização Fund. de Int. Social 

     Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária; 

  

• Talles da Silva Fuly 

          Matrícula 7018-1 

          Diretor do Departamento de Planejamento e Habitação  

          Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária 

 

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 
São Sebastião, 06 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


