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P O R T A R I A 

 
Nº 1128/2022 

 
 

“Constitui grupo de estudo multidisciplinar para análise, 

estudo e proposta de medidas para regulamentação da 

Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021”  

 

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

lhe confere o Artigo 69, inciso V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 

considerando os princípios constitucionais, da moralidade, da eficiência e da publicidade e ainda, 

              CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, representa significativa 

inovação em um dos regramentos mais centrais do direito público e que a mesma traz consigo 

alterações contundentes nas práticas de licitações e contratos no País e por consequência no 

Município de São Sebastião/SP; 

              CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da norma federal, no âmbito do 

município;  

RESOLVE: 

              Artigo 1º - Fica constituído Grupo de estudo e implementação multidisciplinar, para análise, 

discussão, elaboração de estudos e proposta de regulamentação e implementação da Lei Federal 

14.133, de 1º de abril de 2021 pelo Município de São Sebastião / SP. 

              Artigo 2º O Grupo de estudo e implementação multidisciplinar será composto pelos 

representantes, abaixo indicados:  

 Secretaria de Administração – SECAD 
 

- Marina Batelochi Oliveira 

- Edinete de Sousa Amorim 

- Daniela Rodrigues Romão Fouraux  

- Cleiton Nogueira dos Reis 

- Paula Salles Rodrigues 
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 Secretaria de Obras – SEO 

                                       - Fernanda Mandetta Perigo  

  - Glaucia Borges de Oliveira Silva  

  - Marcia Cristina Ferreira   

 

 Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJUR 
                                         - Ananda Leandro de Sousa Silva  

                                     - Thiago Tirado Carvalho  

 

 Secretaria de Planejamento – SEPLAN 

      - Claudio de Souza Delgado  

      - Vanildes Kioko Yoshihara Cheis 

      - Maria Teresa Machado Sangiorgi 

 

 Secretaria da Fazenda – SEFAZ 
- Renata Ferreira Fernandes  

- Elisangela Ferreira Mattos de Oliveira  

- Ivan Marcos Amaral dos Santos  

 

 Secretaria de Governo – SEGOV 

- Lubiana Cristina Rosa da Silva  

- Fabiana Cristina da Silva Donda  

- Ana Cristina Guimarães 

 

 Controle Interno  

        - Marcio de Freitas Jorge  

 

 Fundação de Saúde Pública 
                                      - Nairo Teixeira da Silva  

                                      - Lana Maria Siqueira Borges  

 

 Fundação Deodato Santana 

                                     - Carlos Eduardo Amorim  

                                     - Neise Filomena Quidim Brito da Costa   
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 São Sebastião Prev 

                                      - Juliano Souza Freitas  

                                      - Jose Silvério da Costa Junior  

 

 Hospital das Clínicas de São Sebastião 

    - Rafael Lopes Baviera 

    - Alfredo Simões de Lima Oliveira 

 

              Artigo 3º Compete ao Grupo de estudos multidisciplinar realizar estudos e discussões com o 

objetivo de elaborar minutas de atos normativos e indicar providências administrativas visando a 

adoção da Lei Federal nº 14.133, de 01º de abril de 2021 no âmbito da Administração Pública direta, 

autárquica e fundacional, bem como minutas de editais, contratos, termos aditivos, dentre outros para 

aprovação, validação da autoridade superior.  

              Artigo 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 (noventa) dias contados a partir do 

dia 10/10/2022 e o cronograma das atividades será definido na primeira reunião do grupo. 

             Artigo 5º A Coordenação do Grupo de estudos multidisciplinar poderá convidar representantes 
de outras secretarias, departamentos, órgãos, e entidades públicas ou privadas, quando necessário, 
para o cumprimento das finalidades do trabalho.  

              Artigo 6º - Até a conclusão dos trabalhos do Grupo de estudo multidisciplinar as licitações e 

contratações administrativas deverão observar as legislações federal e municipal atualmente vigentes. 

              Artigo 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
São Sebastião, 19 de setembro de 2022. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


