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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO 
ATO RATIFICATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nos termos do parecer do Departamento Jurídico, RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
referente ao Processo Administrativo nº 052/2020, com fundamento no inciso X, artigo 24, da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e suas alterações, locação de imóvel para uso do almoxarifado central da fundação de saúde 
pública de São Sebastião. 
São Sebastião, 17 de abril de 2019.  
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
DIRETOR PRESIDENTE 
 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo n° 2020FSPSS05 
Contratada: Sudeste WVC Telecom LTDA 
Contratante: Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
Processo nº: 065/2020 
Objeto: Contratação de serviços de acesso à internet banda larga (50 MBS) para o Centro de Saúde de 
Boiçucanga. 
Dispensa de Licitação (Dispensa por Justificativa) nº: 11/2020 
Valor: Valor total global de R$ 3.399,00 (três mil trezentos e noventa e nove reais), sendo que o valor 
unitário do serviço mensal é de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando em 06 (seis) meses o valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor do serviço de instalação é de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove 
reais) 
Vigência: 06 (seis) meses, a partir da sua assinatura, com cláusula resolutiva até o término da pandemia 
do Covid-19. 
Data da assinatura: 16/04/2020 
Assinam: Carlos Eduardo Antunes Craveiro pela Fundação de Saúde e Andreia Areias Ferreira Barbato 
pela Contratada. 
 
 
 
Extrato do Contrato Administrativo – 2020SETUR020 – Processo n.º 63.076/18 
Contratada: Planisa Serviços e Estudos Técnicos em Urbanismo Eireli 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para a elaboração do detalhamento 
técnico das propostas de planos, programas, ações e roteiros turísticos apresentados ao DADE 
(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias Turísticas de São Paulo) e a elaboração de 
pesquisa de demanda turística no município de São Sebastião, com base na legislação vigente aplicável. 
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias. 
Modalidade: Tomada de Preços nº 007/18 
Valor: R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) 
Data: 23.03.2020 
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Igor Alves Borges pela Contratada. 
 
 
 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 10/2020-FSPSS 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações; a Lei 
Complementar Municipal Nº 198/2015; a Lei Federal Nº 13.979/2020, assim como os Decretos Municipais 
Nºs.: 7707/2020, 7708/2020 e 7709/2020, torna pública a lista de convocados do PROCESSO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, 
para profissional no cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL GENERALISTA CARGA HORÁRIA SEMANAL 
40 HORAS, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, pelo período 
de 06 (seis) meses, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e alterações; 
Artigo 3º e seu parágrafo único da Lei Complementar Nº 198/2015, e Artigo 5º, parágrafo único do Decreto 
Nº 7709/2020, para preenchimento imediato de 01 (uma) vaga em razão da adoção de medidas 
temporárias e emergenciais de saúde púbica no enfrentamento e prevenção de contágio, avaliação, 
diagnóstico, encaminhamentos e tratamentos dos sintomas causados pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus), tendo em vista a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS. 
 
Classificação – Nome – Horário de comparecimento 
1º - Luiz Roberto Drouet – 09:30 
 
Os candidatos convocados neste ato deverão comparecer no endereço: Avenida Dr. Altino Arantes, 284, 
Centro – São Sebastião/SP, no dia 22 (quarta-feira) de abril de 2020, nos horários indicados ao lado do 
nome de cada candidato na relação acima, impreterivelmente, para a entrega dos seguintes documentos: 
Cópia simples e original para conferência e autenticação:  
a) Carteira de Identidade – RG  
b) Comprovante de Escolaridade  
c) Carteira de Identidade/Registro Profissional  
Original:  
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
Cópia simples:  
e) CPF  
f) PIS/PASEP  
g) Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino)  
h) Título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação  
i) Certidão de casamento/nascimento  
j) Cartão de vacina do candidato  
k) Certidão de nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos  
l) Cartão de vacina dos filhos com idade até 14 (catorze) anos  
m) CPF dos dependentes legais (filhos, cônjuge, pais, outros) 
n) Comprovante da anuidade de 2019 ou 2020 se já vencido, do conselho de classe para os cargos de 
nível superior (CRM-SP, COREN-SP, CRO-SP, etc) 
o) Comprovante de residência (conta telefone, extrato de cartão crédito ou bancário do mês vigente, 
contendo a data de emissão do correio do mês atual ou anterior)  
p) Currículo atualizado  
q) 2 (uma) fotos 3x4 colorida e atual  
r) Antecedentes criminais emitido pela internet ou agências do PoupaTempo  
s) Certidão de distribuição de processos Cíveis, emitido pelo Poder Judiciário, ou protocolo de solicitação 
 
ATENÇÃO: 

✓ Não serão reutilizadas as cópias dos documentos apresentados para a fase de inscrição. 
✓ Tendo em vista as ações de prevenção contra o COVID-19 e a importância de se evitar 

aglomerações, primando pelo isolamento, ORIENTAMOS que os candidatos somente 
compareçam no horário assinalado ao lado de seu nome na relação acima, e forneçam 
os documentos solicitados já separados, em cópias e originais (quando solicitado 
ambos), em envelope, entregando-o ao funcionário atendente para conferência. 

✓ Solicitamos ainda que o candidato traga sua própria caneta para assinatura e 
preenchimento dos documentos necessários. 

Antecipadamente agradecemos sua colaboração em prol de todos. 
São Sebastião, 17 de abril de 2020. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 10/2020-FSPSS 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que estabelece a Lei Complementar Municipal Nº 168/2013 e suas alterações; a Lei 
Complementar Municipal Nº 198/2015; a Lei Federal Nº 13.979/2020, assim como os Decretos Municipais 
Nºs.: 7707/2020, 7708/2020 e 7709/2020, HOMOLOGA e torna pública a classificação final do 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO, para profissional no cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL GENERALISTA CARGA 
HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO, pelo período de 06 (seis) meses, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar 
nº 168/2013 e alterações; Artigo 3º e seu parágrafo único da Lei Complementar Nº 198/2015, e Artigo 5º, 
parágrafo único do Decreto Nº 7709/2020, para preenchimento imediato de 01 (uma) vaga em razão da 
adoção de medidas temporárias e emergenciais de saúde púbica no enfrentamento e prevenção de 
contágio, avaliação, diagnóstico, encaminhamentos e tratamentos dos sintomas causados pelo COVID-
19 (Novo Coronavírus), tendo em vista a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS. 
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1º - Luiz Roberto Drouet 
2º - Ana Elisa Romão da Silva Nogueira 
 
São Sebastião, 17 de abril de 2020. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 
 
 
 
 


