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D E C R E T O Nº 8176/2021 
 
“Dispõe sobre Fase Emergencial, no âmbito do Plano São Paulo, no município de São Sebastião, 
com vigência até 11 de abril de 2021.” 
 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
 
CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da COVID – 19 (Novo Coronavírus); 
 
CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, referente às 
medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus), de acordo com a prorrogação da 
Fase Emergencial, do Plano São Paulo, Decreto Estadual nº 65.596/2021, 
 
D E C R E T A: 
 
Artigo 1º - Fica prorrogado no Município de São Sebastião a Fase Emergencial, em conformidade com o 
Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, frente a pandemia da COVID-19, até a data de 
11 de abril de 2021. 
 
Artigo 2º - Para fins do presente Decreto são consideradas atividades essenciais: 
 

I. Hospitais, clínicas médicas, odontológicas e similares; 
II. Farmácias; 
III. Estabelecimentos de saúde animal; 
IV. Supermercados 
V. Minimercados; 

VI. Padarias; 
VII. Armazéns; 

VIII. Açougues; 
IX. Quitandas; 
X. Postos de Combustíveis; 

XI. Distribuidoras e revenda de gás; 
XII. Oficinas de veículos automotores, de motocicletas e de bicicletas; 

XIII. Marinas e náuticas para manutenção preventiva  e corretiva   de embarcações; 
XIV. Serviços bancários e lotéricas; 
XV. Agências dos Correios; 

XVI. Lavanderias; 
XVII. Salões de beleza, barbearias e similares; 

XVIII. Transportadoras; 
XIX. Transporte público coletivo; 
XX. Táxis e aplicativos de transporte; 

XXI. Serviços de entrega; 
XXII. Assistência técnica de produtos eletrônicos; 

XXIII. Óticas; 
XXIV. Meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executados por empresas jornalísticas e de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
XXV. Hotéis, pousadas, hostels e similares; 
XXVI. Construção civil; 

XXVII. Lojas de materiais de construção; 
XXVIII. Internet e telefonia; 
XXIX. Serviços de segurança pública e privada; 
XXX. Concessionárias de serviços de água e energia elétrica; 
XXXI. Serviços funerários; 

XXXII. Peixarias; 
XXXIII. Feiras Livres, desde que comporte a distância de 1,5 (um metro e meio) entre as barracas; 
XXXIV. Atividades portuárias. 

 
 
§ 1º - As atividades essenciais elencadas no artigo 2º, nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXXII e XXXIII deverão encerrar suas 
atividades a partir das 20h00 até as 05h00. 
 
§ 2º - Comércios, restaurantes e afins poderão operar com serviços de delivery – entrega a domicílio 
(das 05h00 às 23h59), drive-thru – entrega no veículo (das 05h00 às 20h00) e take away – retirada no 
local (das 05h00 às 20h00). 
 
Artigo 3º - Os Restaurante poderão operar com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade das 
05h00 às 20h00, e, ou, no sistema delivery, drive-thru, take away conforme o parágrafo segundo do 
artigo anterior.  
 
Artigo 4º - Fica proibido a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estabelecimentos previstos no artigo 
2º, ao que couber, a partir do horário das 20h00 às 06h00. 
 
Artigo 5º - Os estabelecimentos comerciais e os prestadores de serviços elencados como essenciais 
deverão observar as normas sanitárias vigentes. 
 
 

I. A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual por todos os colaboradores e 
consumidores no interior nos estabelecimentos de serviços essenciais; 

II. A aferição de temperatura dos consumidores na entrada do estabelecimento de serviços 
essenciais; 

III. A realização da higienização com álcool líquido 70% (setenta por cento) em superfícies e 
pontos de contato com as mãos de usuários, como, corrimão, equipamentos de pagamento 
eletrônico (máquinas de cartão de crédito e débito), esteiras e carrinho de 
supermercados/mercados/padarias, balcões, após cada utilização. 

IV. A disponibilização, em local de fácil acesso, de preferência nas entradas e saídas, de álcool 
em gel 70% (setenta por cento). 

V. O número de consumidores no interior do estabelecimento comercial de prestação de serviço 
essencial deverá ser limitado até 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade; 

VI. As lojas de materiais de construção deverão realizar atendimento individualizado, 01 (um) 
consumidor por vez. 

VII. Os salões de beleza e barbearias deverão realizar atendimento com hora marcada, podendo 
permanecer no estabelecimento comercial apenas um profissional e um cliente por vez. 

VIII. Em filas ocasionadas no interior ou fora do estabelecimento, deverá ser observada a distância 
de 1,5 (um metro e meio) entre consumidores, com fitas de isolamento ou marcação indicativa 
no chão para posicionamento dos consumidores; 

IX. Caixas e guichês com proteção de policarbonato ou vidro para evitar o contato entre 
prestadores de serviços e consumidores; 

X. Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertas, sempre que possível. 
 
Artigo 6º - Ficam suspensas as atividades não constantes no presente Decreto. 
 
 

 
Artigo 7º - Fica proibida a realização de festas, casamentos, e qualquer evento público ou particular que 
possa gerar aglomeração de pessoas. 
 
Artigo 8º - Fica liberado o uso de praias, parques e espaços coletivos apenas a prática de esporte 
individual. 
 
Artigo 9º - Permanece proibido a instalação de mesas, cadeiras, guarda-sóis, tendas, esteiras, caixa de 
som, coolers e similares que estimulem a aglomeração de pessoas nas praias, parques e espaços 
coletivos, tanto para pessoas físicas (banhistas) e jurídicas (hotéis, pousadas, condomínios e similares), 
como para os ambulantes. 
 
Artigo 10 - Fica liberado os serviços de ambulantes, observando-se a norma constante artigo 9º deste 
Decreto, bem como os protocolos sanitários de distanciamento social. 
 
Artigo 11 - A manutenção de aulas em 100% (cem por cento) de forma remota, no âmbito da Secretaria 
Municipal da Educação. 
 
Artigo 12 - Recomenda-se: 
 
 

I. Que atividades religiosas, como missas e cultos, sejam realizadas de formas não presenciais, 
podendo espaços religiosos permanecerem abertos para manifestações individuais; 

II. O escalonamento do horário de entrada e saída de funcionários do comércio e de prestadores 
de serviços essenciais a fim de evitar aglomerações no transporte público; 

III. A redução das aulas presenciais nas escolas particulares, devendo ser respeitadas as 
normas sanitárias de combate da COVID-19 e o distanciamento social; 

 
Artigo 13 - Fica liberado a utilização de áreas comuns de hotéis, pousadas e condomínios, como: 
piscinas, quadras de esportes, salões de festas, parques e playground. 
 
Artigo 14 - Trabalho remoto obrigatório (home office) com o uso das tecnologias disponíveis, para todas 
as atividades administrativas municipais não essenciais, bem como escritórios particulares e serviços de 
call center, salvo aqueles que forem expressamente requisitados por suas chefias, para dar continuidade 
ao serviço na administração pública. 
 
Artigo 15 - Os Secretários Municipais e os dirigentes máximos de entidades autárquicas e fundacionais 
adotarão as providências necessárias em seus respectivos âmbitos, visando a não interrupção de 
serviços municipais. 
 
§ 1º - Os Secretários deverão observar o distanciamento social e as normas sanitárias vigentes 
 
§ 2º - As normas contidas neste Decreto não se aplicam aos serviços públicos essenciais 
como saúde, segurança, defesa civil municipal, assistência social, fiscalização, limpeza urbana e o 
atendimento no “Agiliza São Sebastião”. 
 
Artigo 16 - Ficam limitadas, a no máximo 10 (dez) pessoas, o acesso a velórios e afins, com limite de 
duração de 01 (uma) hora, desde que a causa do óbito não seja COVID-19 ou em decorrência de 
síndromes respiratórias. 
 
Artigo 17 - O descumprimento das disposições contidas no presente Decreto incorrerá nas sanções 
administrativas, cíveis ou criminais previstas no Decreto Municipal nº 7794/2020, o qual dispõe que o não 
cumprimento dos termos, ensejará a aplicação das penalidades e sanções contidas na legislação de 
regência, especialmente, no Código Sanitário Estadual, na Legislação Municipal de Posturas e de 
Vigilância Sanitária (interdição; lacração; apreensão de bens, equipamento ou estabelecimento; 
cassação de alvará de licença e funcionamento). 
 
 
Artigo 18 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 
 
Artigo 19 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário em especial o decreto 8175/2021, mantendo-se em vigor o Decreto n.º 8083/2021. 
 
São Sebastião, 06 de abril de 2021. 
FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2859/2021 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA PREPARAÇÃO, ASSESSORIA, 
LOTEAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONDUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS LEILÕES PÚBLICOS DE BENS 
MÓVEIS INSERVÍVEIS EM GERAL, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO 
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/04/2021 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 9:00 HORAS 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 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.SAO SEBASTIAO.SP.GOV.BR  
SÃO SEBASTIÃO, 05 DE ABRIL DE 2021 

LUIZ CARLOS BIONDI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações 
GABARITO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINARES  
Nº 15/2021-FSPSS 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 15/2021-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, torna 
pública a lista de inscritos para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO 
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PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, pelo 
período de 01 (um) ano, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e 
alterações, para  preenchimento imediato de 02 (duas) vagas, em razão da vacância destes profissionais 
na rede pública de saúde, em especialidade cuja gerência é desta entidade desde 2018, tendo em vista 
inexistência de Concurso Público vigente para reposição efetiva da vaga e a suspensão do Concurso 
01/2020-FSPSS em razão da Pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

GABARITO PRELIMINAR 

Questão 1 a Questão 2 b Questão 3 d Questão 4 a Questão 5 c 

Questão 6 b Questão 7 b Questão 8 b Questão 9 c Questão 10 d 

Questão 11 c Questão 12 a Questão 13 b Questão 14 a Questão 15 d 

Questão 16 d Questão 17 a Questão 18 d Questão 19  b Questão 20 c 

 
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

Classificação Nome Pontuação Total Acertos 

1º Elisete Aparecida Queiroz 30 06 

Ausente Camila Mateus da Costa Santana 0 0 

 
São Sebastião, 06 de abril de 2021. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 
 
 
 
 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações 

PROVA 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 15/2021-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1)  Em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto: 
a) Ele permaneceu muito calado. 
b) Amanhã, não iremos ao cinema. 
c) O menino, ontem, cantou desafinadamente. 
d) Tranquilamente, realizou-se hoje, o jogo. 
 
2)  Assinale a única frase que se completa com a segunda forma entre parênteses: 
a) Os culpados __________ as leis. (infringiram / infligiram). 
b) O ___________ do senador termina no próximo ano. (mandado / mandato). 
c) Não saia, pois a chuva está ___________. (iminente / eminente). 
d) Ladrão foi apanhado em __________. (flagrante / fragrante). 
 
3)  Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as páginas do relatório. 
a) à – à – a 
b) a – à – à 
c) à – à – à 
d) à – a – a 
 

 
  
  
  
  
4)  Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 
c) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 
d) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do filho em relação à “mãe”. 
 
5) Leia o texto a seguir: “Quando Milton Campos foi governador de Minas Gerais, teve como secretário o 
Sr. Pedro Aleixo. Contam os mineiros que, para qualquer providência, Sua Excelência anunciava: 
Preciso falar com o Pedro, primeiro. O Dr. Milton quase foi eleito vice-presidente da República. Se 
tivesse chegado à presidência, estaríamos, no mínimo, com a monarquia instaurada no Brasil, pois os 
brasileiros que pretendessem realizar qualquer empreendimento teriam que falar com Pedro, primeiro.” O 
texto acima trabalha com a possibilidade da ambiguidade obtida devido à: 
a) semelhança sonora entre numeral e adjetivo; 
b) posposição do adjetivo; 
c) leitura do advérbio como numeral; 
d) leitura do numeral como advérbio; 
 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
6)  Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as 
ações listadas abaixo, exceto: 
a) vigilância sanitária; 
b) fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde; 
c) vigilância epidemiológica; 
d) saúde do trabalhador; 
 
7)  Quantas equipes de saúde da família são necessárias para atender a um município de 40.000 
habitantes? 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
 

8) O SUS é regido por lei específica que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Também dispõe sobre funcionamento de serviços de saúde. A que lei estamos 
nos referindo?  
a) Lei 8080/91.  
b) Lei 8080/90.  
c) Lei 8080/92.  
d) Lei 8080/93.  
 
9) A sociedade começou, efetivamente, a participar da gestão do sistema de saúde, por meio dos 
Conselhos de Saúde, que passou a exercer o controle social, participando do planejamento das políticas 
públicas, fiscalizando as ações do governo, verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS e 
analisando as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo estado no gerenciamento da 
saúde. Considerando os Conselhos de Saúde, está correto o que afirma em: 
a) É composto por pessoas que representam diferentemente o SUS, sendo apenas representantes da 
secretaria de saúde. 
b) Garante total autonomia e efetividade ao controle social; o Conselho de Saúde é subordinado ao 
Poder Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao secretário de saúde. 
c) É um órgão permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer circunstância. Para ser 
extinto é preciso haver uma Lei. 
d) São órgãos responsáveis pela gestão e pela execução de serviços e, por isso, têm responsabilidade 
direta sobre a prestação dos serviços de saúde. 
 
10) Segundo o Art. 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, porém 
é condicionada pelos seguintes termos, EXCETO: 
a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
b) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
c) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
d) É vedada a participação estrangeira através de doações de organismos internacionais, mesmo 
vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11)  O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é descrito como um déficit neurológico de início súbito, 
causado por distúrbio vascular que acarreta a interrupção do fluxo sanguíneo para uma área específica 
do encéfalo. No que se refere aos déficits neurológicos, de acordo com a artéria atingida, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
a) Artéria cerebral anterior ocluída gera perda do controle motor contralateral, ataxia, hemianopsia 
homônima contralateral e paralisia do terceiro nervo craniano. 
b) Artéria cerebral média ocluída gera perda contralateral de controle motor, déficits cognitivos e 
sensoriais, afasia (principalmente quando o hemisfério esquerdo é acometido). 
c) Artéria basilar ocluída gera visão dupla, paralisia facial, déficits visuais e distúrbios do equilíbrio ou 
vestibulares. 
d) Artéria cerebelar ocluída gera vertigem, ataxia, hemianopsia homônima contralateral e paralisia do 
terceiro nervo craniano. 
 
12)  Em relação ao uso de instrumentos de avaliação em Terapia Ocupacional, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
a) Recomenda-se, quando possível, entrar em contato com outros profissionais que já utilizam os testes 
para discutir as vantagens e desvantagens de sua aplicação. 
b) A seleção de instrumentos de avaliação do desempenho das atividades de vida diária e de atividades 
instrumentais pode ser realizada sem conter critérios. 
c) É irrelevante realizar uma revisão bibliográfica aprofundada para identificar os testes já disponíveis. 
d) Os resultados de testes aplicados por quem não está habilitado a utilizá-los podem ser considerados 
válidos. 
 
13) Leia o quadro clínico abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. Paciente J.F.B, 26 anos, sexo feminino, auxiliar de escritório, chegou, em 19 de outubro de 2015, 
com diagnóstico clínico de ______________. Na anamnese da Terapeuta Ocupacional, a paciente 
relatava fortes dores incapacitantes para realização de suas atividades laborativas nos polegares de 
ambas as mãos. À realização do Teste de Finkelstein, o qual consiste no alongamento passivo pela 
adução do polegar e desvio ulnar do punho, o resultado foi positivo, confirmando o diagnóstico.  
a) Síndrome do Túnel do Carpo  
b) Síndrome de Quervain  
c) Síndrome de Bell  
d) Síndrome do Impacto  
 
14) Um paciente sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE) e está sujeito a algumas alterações, tais 
como: tônus, distúrbios da linguagem, distúrbios da fala, da compreensão, da sensibilidade, da memória, 
do esquema corporal, da amplitude de movimento, da força muscular, sendo a hemiplegia um sinal 
clássico desta patologia. O paciente exibe uma redução na velocidade da marcha e no tamanho do 
passo, bem como na diminuição do equilíbrio e inabilidade para transferir o peso no membro inferior 
afetado, adotando um padrão de comprometimento motor. Diante do exposto, assinale a alternativa que 
apresenta o padrão adotado pelo membro superior da hemiplegia.  
a) Adução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos. 
b) Adução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho e dedos.  
c) Abdução de ombro, flexão de cotovelo, punho e dedos.  
d) Abdução de ombro, extensão de cotovelo, punho e dedos.  
 
15) O stress tornou-se uma das patologias mais comuns relacionadas ao trabalho atualmente. As 
constantes pressões sofridas dentro do ambiente organizacional associadas ao baixo reconhecimento e 
à ausência de atividades de recreação acabam tornando o trabalho um local de profundo 
descontentamento para o colaborador. Desenvolver atividades ocupacionais eventuais dentro do 
expediente permite o alívio dessas tensões, reposição das energias e menor desgaste físico e mental 
após a jornada de trabalho. O Terapeuta Ocupacional, dentro do ambiente organizacional, não deve 
desenvolver atividades condizentes com  
a) as abordagens apropriadas às condições físicas e mentais dos colaboradores.  
b) o espaço físico disponível.  
c) o tempo hábil para a realização das atividades.  
d) as abordagens apropriadas apenas para as condições físicas dos colaboradores.  
16) Conforme a Regulamentação da Terapia Ocupacional, o Terapeuta Ocupacional pode, entre outros: 
I. Dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares, ou assessorá-los tecnicamente. 
II. Exercer o magistério nas disciplinas de formação básica ou profissional, de nível superior, médio, 
fundamental ou infantil. 
III. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos técnicos e práticos. 
Está(ão) CORRETO(S): 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
 
17) Quanto aos objetivos gerais da Terapia Ocupacional em Geriatria e Gerontologia, assinale a 
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alternativa incorreta.  
a) Reter a pessoa em idade avançada à sua própria residência, tornando-a o mais dependente possível, 
restringindo o contato apenas com familiares.  
b) Incentivar, encorajar e estimular o idoso a continuar fazendo planos, ter ambições e aspirações.  
c) Contribuir para o ajustamento psicoemocional do idoso e sua expressão social.  
d) Reabilitar o idoso com incapacidade física e/ou mental ou proporcionar adaptações necessárias para 
que ele seja o mais independente possível.  
 
18) De acordo com a Resolução nº 477/2016, o exercício da especialidade profissional do Terapeuta 
Ocupacional em Gerontologia está condicionado ao conhecimento e domínio 
das seguintes áreas e disciplinas, entre outras: 
I. Anatomia geral dos órgãos e sistemas e, em especial, as alterações celulares e morfológicas que 
ocorrem no processo de envelhecimento. 
II. Fisiologia dos órgãos e sistemas e, em especial, as alterações que ocorrem no processo de 
envelhecimento. 
III. Processos de envelhecimento, ciclos de vida, processos de saúde/doença. 
IV. Ergonomia e biomecânica ocupacional. 
Estão CORRETOS: 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
 
19) A Embriologia estuda o processo de formação e desenvolvimento do indivíduo desde o zigoto até o 
nascimento. Ao longo do crescimento embrionário, alguns genes são ativados e outros desativados. 
Dessa maneira, surge a diferenciação celular, ou seja, tipos celulares com formatos e funções distintos, 
que organizam os diversos tecidos e, posteriormente, formarão os órgãos. Na espécie humana, é correto 
afirmar que as principais fases do desenvolvimento do embrião são, na devida ordem:  
a) clivagem, organogênese e gastrulação.  
b) clivagem, gastrulação e organogênese.  
c) gastrulação, organogênese e clivagem.  
d) organogênese, clivagem e gastrulação.  
 
20) Para os terapeutas ocupacionais, a busca pelo domínio do ambiente é uma condição humana básica. 
Na teoria da Adaptação Ocupacional, encontram-se hipóteses que estabelecem a relação entre o 
desempenho ocupacional e a adaptação humana ao longo de toda a vida. Sobre essas hipóteses, 
analisar os itens abaixo: 
I. A competência na ocupação é um processo de adaptação às demandas internas e externas à pessoa. 
II. A habituação refere-se ao processo pelo qual as pessoas organizam suas ações em padrões e rotinas. 
Esses padrões de ação são governados por hábitos e papéis. 
III. A disfunção ocorre porque a capacidade de adaptação da pessoa foi desafiada a ponto de as 
demandas para o desempenho não serem mais atendidas de maneira satisfatória. 
IV. A capacidade adaptativa da pessoa pode ser superada por comprometimentos, incapacidades físicas 
ou emocionais e eventos estressantes da vida. 
Está(ão) CORRETO(S): 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Nenhum dos itens. 
 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 
 
 
 
 
 
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações 

GABARITO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINARES  
Nº 16/2021-FSPSS 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 16/2021-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, torna 
pública a lista de inscritos para o PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, para profissional no cargo de 
FONOAUDIÓLOGO, para lotação em UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, 
pelo período de 01 (um) ano, conforme previsto no Artigo 22, § 5º da Lei Complementar nº 168/2013 e 
alterações, para  preenchimento imediato de 01 (uma) vaga, em razão da vacância destes profissionais 
na rede pública de saúde, em especialidade cuja gerência é desta entidade desde 2018, tendo em vista 
inexistência de Concurso Público vigente para reposição efetiva da vaga e a suspensão do Concurso 
01/2020-FSPSS em razão da Pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

GABARITO PRELIMINAR 

Questão 1 b Questão 2 b Questão 3 d Questão 4 b Questão 5 d 

Questão 6 d Questão 7 a Questão 8 d Questão 9 d Questão 10 b 

Questão 11 b Questão 12 d Questão 13 a Questão 14 b Questão 15 d 

Questão 16 b Questão 17 c Questão 18 d Questão 19  d Questão 20 b 

 
 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

Classificação Nome Pontuação Total Acertos 

1º Fernanda Leite Barreto 60 12 

2º Dayana Almeida Camilo Camargo 50 10 

 
 
 
São Sebastião, 06 de abril de 2021. 
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO 
Diretor Presidente 
 
 
 
 
 
 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações 

PROVA 

Cargo: Fonoaudiólogo 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 16/2021-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

1)   A frase em que a substituição do segmento sublinhado por um particípio de valor equivalente foi feita 
de forma adequada é: 
a) O terreno que está sob as águas do rio / submetido às; 
b) Um edifício que está sobre duas rochas / construído; 
c) Os restos que estão na lata do lixo / acolhidos; 
d) O estado que está entre Amazonas e Maranhão / posto; 
 
2)   Em “quem a obtenha” e “temos algo a dizer”, a palavra “a” presente nos dois fragmentos classifica-
se, respectivamente, como 
a) pronome pessoal oblíquo átono e preposição acidental. 
b) pronome pessoal oblíquo átono e preposição essencial. 
c) pronome pessoal oblíquo tônico e artigo definido. 
d) pronome pessoal oblíquo tônico e preposição essencial. 
 
3)   Analise as afirmativas a seguir: 
I. Substantivo abstrato é o que designa ser de existência independente: prazer, beijo, trabalho, saída, 
beleza, cansaço, por exemplo. 
II. É correto afirmar que, na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece 
exclusivamente na 
forma ampliada, e nunca erudita. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) As duas afirmativas são verdadeiras. 
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
d) As duas afirmativas são falsas. 
 
4)  Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que o lhe funciona como adjunto adnominal: 
a) “… anunciou-lhe: Filho, amanhã vais comigo.” 
b) O peixe cai-lhe na rede.  
c) Ao traidor, não lhe perdoaremos jamais. 
d) Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã 
 
5)  Assinale a única frase em que a ordem de colocação das palavras NÃO produz ambiguidade. 
a) Rossi pede ao STF processo por calúnia contra Motta. 
b) É só colocar as moedas, girar a manivela e ter a escova já com a pasta embalada nas mãos. 
c) Casal procura filho sequestrado via Internet. 
d) Câmara torna crime porte ilegal de armas. 
 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

6)   São doenças de notificação compulsória, EXCETO: 
a) Antraz. 
b) Botulismo. 
c) Cólera. 
d) Diarréia. 
 
7)   Sabemos que a Atenção Básica tem o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 
positivamente na situação de saúde individual e das coletividades. Desta forma, a Atenção Básica: 
a)  Tem alta complexidade e baixa densidade tecnológica. 
b)  Tem alta densidade tecnológica e alta complexidade. 
c)  Tem baixa densidade tecnológica e baixa complexidade. 
d)  Tem alta densidade tecnológica e baixa complexidade. 
 
8)  As atividades de interesse à saúde e meio ambiente, executadas para garantir a promoção, proteção 
e prevenção da saúde, têm por objetivo: 
a) assegurar condições adequadas de qualidade na produção, comercialização e consumo de bens de 
interesse à saúde, cabendo ao ministério do trabalho a fiscalização dos serviços de interesse à saúde. 
b) promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, nele excluído o do trabalho, garantindo 
condições de saúde, segurança e bem-estar público. 
c) assegurar condições adequadas na promoção e atendimento de saúde, cabendo aos ministérios da 
Educação, do Trabalho e da Habitação as questões a eles atinentes quanto à preservação da saúde. 
d) promover ações visando ao controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à saúde. 
 
9)  Em relação ao conteúdo da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa correta. 
a) O princípio da integralidade da assistência é entendido como a garantia de acesso às ações 
preventivas para toda a população, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
b) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades significa que as ações de saúde 
devem ser centradas no tratamento de doenças infectocontagiosas. 
c) A execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é de responsabilidade exclusiva 
da direção nacional do Sistema Único de Saúde, não podendo ser complementada pelos estados e 
municípios. 
d) O controle da prestação de serviços que se relacionam com a saúde, está incluído dentro do conceito 
de vigilância sanitária. 
 
10) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos 
do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:  
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.  
b) O controle de bens de consumo, diretamente relacionado com a saúde, compreendidas todas as 
etapas e processos, da produção ao consumo.  
c) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua produção.  
d) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11)   Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.  
(  ) Os músculos dos lábios participam ativamente das funções estomatognáticas e são auxiliares na 
mastigação. São eles: orbicular dos lábios, zigomático maior e menor e o bucinador.  
(  ) As estruturas envolvidas na fonação (pulmões, traqueia, laringe, cavidades nasal e bucal) possuem 
outras funções específicas – respiração, mastigação, deglutição – que, do ponto de vista biológico, são 
mais importantes do que falar.  
(  ) Uma das características da deglutição adulta (madura) é a contração da musculatura perioral.  
(  ) Alguns problemas neurológicos, como a paralisia cerebral e algumas síndromes, levam a alterações 
de tônus, postura e mobilidade de órgãos fonoarticulatórios. A sequência está correta em  
a) F, V, F, V  
b) V, V, F, V  
c) V, F, F, F  
d) F, F, V, V  
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12)  Conforme as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva, do Ministério da Saúde, analise as 
assertivas abaixo: 
I. A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por finalidade a identificação o mais precocemente 
possível da deficiência auditiva nos neonatos e lactentes. Consiste no teste e reteste, com medidas 
fisiológicas e eletrofisiológicas da audição, com o objetivo de encaminhá-los para diagnóstico dessa 
deficiência, e intervenções adequadas à criança e sua família. 
II. Segundo dados de diferentes estudos epidemiológicos, a prevalência da deficiência auditiva varia de 
10 a 20 neonatos para cada mil nascidos vivos, e de 5 a 10 para cada cem recém-nascidos provenientes 
de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). 
III. Antecedente familiar de surdez permanente não é considerado como fator de risco para deficiência 
auditiva no recém-nascido. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
 
13)  Das causas de disfagia orofaríngea, é CORRETO afirmar que: 
a) Doença de Wilson é uma causa metabólica. 
b) Doença de Lyme é uma causa miopática. 
c) Discinesia tardia é uma causa estrutural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)  O fonoaudiólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família desenvolve tanto atividades comuns aos 
demais profissionais quanto ações específicas. Sobre essas ações, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Identificar fatores de risco que levam aos distúrbios da comunicação e funções orofacias. 
b) Compartilhar a construção de projetos terapêuticos dos usuários com necessidade de atenção 
especializada, incluindo a prescrição de medicamentos e solicitação de exames complementares. 
c) Realizar consulta compartilhada com a equipe de saúde da família. 
d) Facilitar a inclusão social de usuários com deficiência auditiva, física e intelectual. 
 
15)  Conforme o Caderno de Atenção Básica 23 – Saúde da Criança: Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar, do Ministério da Saúde, analise as assertivas abaixo: 
I. O tempo de permanência na mama em cada mamada não deve ser fixado, haja vista que o tempo 
necessário para esvaziar uma mama varia para cada dupla mãe/bebê e, numa mesma dupla, pode variar 
dependendo da fome da criança, do intervalo transcorrido desde a última mamada e do volume de leite 
armazenado na mama, entre outros. 
II. A mamadeira, além de ser uma importante fonte de contaminação, pode influenciar negativamente a 
amamentação. 
III. Atualmente, a chupeta não tem sido desaconselhada, pois os achados em pesquisas são 
insuficientes para afirmar que esse hábito é capaz de interferir negativamente na amamentação. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
 
16)  Avaliação da função velofaríngea é definida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia como: 
a) Análise dos sinais e sintomas clínicos de alterações da deglutição de saliva e de alimentos em 
diferentes consistências. 
b) Testagem e interpretação dos dados obtidos por meio da avaliação perceptiva da fala 
(hipernasalidade, escape de ar nasal e presença ou não de distúrbios articulatórios compensatórios) e do 
teste do espelho de Glatzel. 
c) Análise da biomecânica da deglutição nas fases preparatória, oral, faríngea e esofágica de saliva e 
alimentos com bário ou iodo em diferentes consistências, incluindo uso de provas terapêuticas e testes 
de mobilidade de estruturas envolvidas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17) Pela classificação do grau de perda auditiva para crianças de até 7 anos de idade (Northern e 
Downs, 2002), a média tonal de 51 – 70dB indica: 
a) Perda auditiva de grau leve, a criança ouve apenas alguns sons da fala, ou seja, os fonemas sonoros 
mais fortes. 
b) Perda auditiva moderada, a criança perde a maior parte dos sons da fala em um nível de conversação 
normal. 
c) Perda auditiva severa, a criança não ouve os sons da fala no nível da conversação normal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18)  Sobre a atuação do fonoaudiólogo na atenção básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 
verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) Os municípios podem implantar a Estratégia de Saúde da Família com a equipe mínima, composta por 
um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde; ou com a 
equipe ampliada, por meio da inserção do fonoaudiólogo e outros profissionais de saúde. 
( ) O fonoaudiólogo pode participar dos grupos de gestantes para orientar sobre amamentação e hábitos 
orais inadequados do bebê. 
( ) O fonoaudiólogo pode orientar agentes comunitários de saúde, para coletar dados referentes à 
comunicação dos usuários e detecção de sinais indicadores de alterações da comunicação humana. 
( ) Deve desenvolver clínica fonoaudiológica nas instituições educacionais circunscritas no território da 
unidade de saúde. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) F – V – F – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – F – V – F. 
d) F – F – F – V. 
 
19)  É na laringe que se situam as pregas vocais, responsáveis pela produção da voz. Ainda, 
frequentemente, chamadas de “cordas vocais”, as pregas vocais apresentam-se como dois lábios: 
a) Verticais, posicionados na extremidade superior da traqueia, formando saliências na parede interior da 
laringe, um acima e outro abaixo. 
b) Verticais, posicionados na extremidade inferior da traqueia, formando saliências na parede exterior da 
laringe, um acima e outro abaixo. 
c) Horizontais, posicionados na extremidade inferior da traqueia, formando saliências na parede externa 
da laringe, um à direita e outro à esquerda. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20)  A avaliação do processamento auditivo compreende um conjunto de testes verbais e não verbais 
que avaliam as habilidades auditivas envolvidas no processamento da informação auditiva. Entre os 
diversos testes envolvidos nessa avaliação, podemos citar: 
I – de Processamento Temporal (PPS, DPS, RGDT, GIN). 
II – de Fala e Ruído (SSW, Dígitos Dicóticos, Consoante Vogal). 
III – de Interação Binaural (Fusão Binaural, MLD). 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
Extrato do Termo Aditivo n°01 – 2020SEDUC013 – Processo n° 62.745/2019 
Contratada: II – Educação, Inteligência e Informação LTDA. 
Contratante: Município de São Sebastião 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original. 
Pregão Presencial nº: 145/2019 
Prazo: 12 (Doze) meses. 
Valor: R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais). 
Data: 18.03.2021 
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Matheus Luiz Leopoldino dos Santos pela 
Contratada. 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3302/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE DESJEJUM MATINAL, REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E KIT 
LANCHES PARA TODAS AS SECRETARIAS. 
DATA DA SESSÃO: 19/04/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS; 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, Nº 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.SAO SEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 06 DE ABRIL DE 2021. 
GELSON ANICETO DE SOUZA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
LUIZ CARLOS BIONDI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
A Secretária Municipal de Turismo de São Sebastião, no uso de suas atribuições, torna público o 
Edital 01/2021 SETUR, que dispõe sobre a realização do Circuito Gastronômico Caiçara Delivery 
2021, no período de 22 de abril a 30 de maio do corrente ano, em formato online - via operação de 
delivery entre os estabelecimentos de São Sebastião. 
 
EDITAL 01/2021 – SETUR - DE REGULAMENTAÇÃO DO  
CIRCUITO GASTRONÔMICO CAIÇARA DELIVERY 

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR realizará o Circuito 
Gastronômico Caiçara Delivery 2021, no período de 22 de abril a 30 de maio do corrente ano, em 
formato online via operação de delivery entre os estabelecimentos de São Sebastião participantes. 

 

1. Dos objetivos: 
 

1.1 Promover a geração de negócios com o aumento das vendas dos estabelecimentos 
participantes e valorizar a cultura local por meio da Gastronomia e do Turismo; 

1.2 - Incrementar o cardápio dos comércios locais com novas experiências gastronômicas, 
inserindo ingredientes e temperos tradicionais da região como a taioba, fruta-pão, jaca, peixe 
seco, farinha de mandioca, banana, entre outros, a pratos exclusivos de frutos do mar, carnes 
e opções veganas, especialmente criados para a ocasião; 

1.3 Incentivar os estabelecimentos gastronômicos de São Sebastião, impactados economicamente 
pela pandemia COVID-19, sem atendimento presencial a seus clientes ou com restrições no 
funcionamento; 

1.4  Estabelecer programa de fidelidade, votações interativas e campanhas solidárias para a 
arrecadação de alimentos para o Fundo Social de São Sebastião. 

 
 

2– Dos critérios de participação: 
 

2.1– Podem participar do Circuito Gastronômico Caiçara Delivery 2021 estabelecimentos 
comerciais ligados à gastronomia, exclusivamente sediados em São Sebastião e que possuam 
seus Alvarás de Funcionamento válidos; 
 

          2.2 - As inscrições serão gratuitas, ficando a critério de cada estabelecimento inscrito a doação de        
10 (dez) quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de São Sebastião.  
 

2.3– As inscrições serão realizadas de 05 de abril até às 8h00 do dia 20 de abril, de forma virtual, 
exclusivamente por meio do envio das documentações necessárias para o e-mail 
turismo.setur@saosebastiao.sp.gov.br 
2.4  – Documentação necessária para inscrição: 
 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I) 
b) RG e CPF do responsável legal; 
c) Alvará de Funcionamento válido. 

 
 

2.5 Não haverá limites de participantes, desde que as inscrições sejam realizadas no prazo 
estabelecido no item 2.3, deste Edital. 

2.6  – A lista dos participantes será divulgada no site da Prefeitura de São Sebastião – 
www.saosebastiao.sp.gov.br e nas redes sociais da SETUR a partir do dia 22 de abril de 
2021. 

2.7 - Todos os participantes deverão ter disponibilidade para participar de um grupo específico de 
whatsapp para interações e eventuais reuniões virtuais, se necessárias, sobre assuntos 
ligados ao Circuito Gastronômico.  
 
 

 
 
3. – Da promoção dos selos, preenchimento das cartelas e troca de brindes: 

3.1 – O programa de fidelidade se dará a partir da disponibilização de cartelas e selos oferecidos 
pela SETUR aos estabelecimentos participantes, para realização de promoção junto a seus 
clientes. 

mailto:turismo.setur@saosebastiao.sp.gov.br
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3.2  O programa contemplará os primeiros 50 (cinquenta) clientes que completarem suas cartelas 
com 5 (cinco) selos, independente do comércio em que realizou o pedido, que receberão 
como brinde um avental personalizado do Circuito Gastronômico Caiçara Delivery 2021. 

3.3  – A comprovação do preenchimento total da cartela deverá ser comunicada por imagem 
enviada ao whatsapp da SETUR (12) 99207-9390 e a entrega dos brindes se dará mediante a 
apresentação da cartela original. 

3.4 - Não poderão participar da promoção os proprietários e funcionários dos estabelecimentos. 
 

4. – Das disposições finais: 
 
        4.1 – Toda a logística necessária para comercialização dos alimentos, questões sanitárias e 
operacionalização das entregas será de inteira responsabilidade dos participantes; 
        4.2 – Fica determinado que as pessoas que irão manipular os alimentos estejam em perfeita 
condição de saúde; 
       4.3 – O descumprimento de qualquer item deste regulamento, bem como a recorrente queda de 
qualidade dos serviços oferecidos, serão passíveis de exclusão imediata do estabelecimento no Circuito 
Gastronômico; 
       4.4 – A simples inscrição do estabelecimento no Circuito Gastronômico Caiçara Delivery 2021 
implica na aceitação plena dos termos dispostos neste Edital.  
      4.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela equipe organizadora por meio do whatsapp (12) 
99207-9390; 
      4.6 – Todas as decisões da Equipe Organizadora são irrecorríveis. 
 

 
São Sebastião, 01 de abril de 2021. 
 
 
ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI 
Secretária Municipal de Turismo 
Prefeitura de São Sebastião 

 
 
 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Razão social: _________________________________________________________________ 
 
Nome Fantasia:_______________________________________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________________ 
 
Bairro:_______________________________________________________________________ 
 
Município:_______________________________ Estado:______________________________ 
 
CNPJ:__________________________  E-mail:______________________________________ 
 
Tel:(___) ____________________________________________________________________ 
 
Nome do responsável:__________________________________________________________ 
 
RG:_____________________________ CPF: _______________________________________ 
 
Celular/WhatsApp: (___) _____________________________________________________ 
 
(   ) Li e estou de acordo com os termos do Edital 01/2021 SETUR.  
 
 
São Sebastião, ___________ de abril de 2021. 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato do Termo Aditivo n°02 – 2019SESAU046 – Processo n° 63.127/2018 
Contratada: Scan Diagnósticos por Imagem LTDA. 
Contratante: Município de São Sebastião 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original. 
Pregão Presencial nº: 129/2018. 
Prazo: 12 (Doze) meses. 
Valor: R$ 1.364.141,35 (Um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e 
trinta e cinco centavos). 
Data: 22.03.2021 
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Rodrigo Junqueira Rocha pela Contratada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
PROCESSO N° 1721/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS 
TRILHAS COM FINALIDADE ECOTURISTICA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/04/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES Nº 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.SAO SEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 06 DE ABRIL DE 2021. 
ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO 
LUIZ CARLOS BIONDI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 
PROCESSO N° 3.424/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTOS DE EVENTUAIS ATIVIDADES, 
PALESTRAS, INAUGURAÇÕES NO MUNICÍPIO, ATRAVES DA LOCAÇÃO DE 
BENS MOVEIS DIVERSOS (COM MÃO DE OBRA). 
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/04/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – 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.SAO SEBASTIAO.SP.GOV.BR 
SÃO SEBASTIÃO, 06 DE ABRIL DE 2021. 
ADRIANA AUGUSTO BALBO VENHADOZZI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO 
LUIZ CARLOS BIONDI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


