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980 VAGAS
EMPREGOS

Um grande público e empresários dos 
mais diversos segmentos, estiveram 
presentes nos dias 12, 13 e 14 de ju-

lho na 3ª edição da Feira de Negócios e Em-
pregos de Santana de Parnaíba, que uniu a 
oportunidade da realização de novas parce-
rias, ampliação de empreendimentos inte-
ressados em investir na cidade e balcão de 
empregos.  Pág. 03

Foto: Marcio Koch

Anistia com até 95% de 
desconto IPTU e demais 

tributos
Locais: Jurídico, NAT e Regional Alphaville

3ª edição da Feira de Negócios e Emprego de 
Santana de Parnaíba é sucesso de público

Com 400 empresas e mais de 15 mil visitantes nos três dias, evento empresarial bateu o recorde de expositores e visitantes

Festa Julina da Terceira Idade reúne 
centenas de pessoas no Centro Histórico

Prefeitura realiza entrega do
kit Mãe Parnaibana no Cine Teatro 

Lançado em 2013, programa já beneficiou mais de 3.500
gestantes em todo o município - Pág. 3

Evento contou com a tradicional quadrilha, apresentações musicais e 
brinquedos infláveis para as crianças - Pág. 3
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

980 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Ajudante de Cozinha Fazendinha 2 Fundamental

Auxiliar de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Alphaville 100 X Ens. Médio

Auxiliar de logistica Polo Tamboré 4 X Ens. Médio

Auxiliar de manutenção predial Tamboré 1 Ens. Médio

Babá Tamboré 1 Fundamental

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Controlador de Produção Tamboré 1 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 250 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 30 Ens. Médio

Costureira de Maquina Overloque Fazendinha 6 Fundamental

Costureira de máquina reta Fazendinha 6 Fundamental

Empregada Doméstica Alphaville 2 Alphaville

Montador de Estrutura de Aço Fazendinha 3 Fundamental

Montador de móveis Centro 2 Fundamental

Motorista de Caminhão Leve Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Alphaville 250 Ens. Méd/Incomp

Operador de telemarketing ativo Tamboré 100 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 100 X Ens. Médio

Porteiro Tamboré 40 Fundamental

Técnico de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Vigilante Tamboré 40 Fundamental

Zelador Alphaville 1 Ens. Médio

Nota importante: Conforme determinação do Ministério Público e Inquérito Civil nº 000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do Sistema Nacional de Emprego, as vagas não poderão conter os indicativos de sexo e faixa etária. “Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente”

A 
prefeitura vem investindo 
cada dia mais no espor-
te da cidade, oferecendo 
gratuitamente aulas de 

diversas modalidades esportivas 
em todos os bairros, por meio da 

Texto: Cintia Almeida 
Foto: Smafel

Realizado na cidade de Sorocaba, município conta
com a maior delegação de sua história

Secretaria Municipal de Atividade 
Física, Esporte e Lazer (SMAFEL).

 Além de proporcionar espor-
te e lazer, a prefeitura também vi-
sa o treinamento dos atletas pa-
ra participação em competições 
regionais, estaduais e nacionais. 
Nesta semana, a delegação de 

Santana de Parnaíba, composta 
por cerca de 400 atletas, está na 
cidade de Sorocaba competindo 
no 61º Jogos Regionais.

Confira abaixo os resultados 
das competições disputadas pelas 
equipes de Santana de Parnaíba até 
o fechamento dessa matéria.

Equipe de vôlei masculino de Santana de Parnaíba que está disputando a competição em Sorocaba-SP

Santana de Parnaíba inicia
sua participação no 61º 

Jogos Regionais

O maior programa de 
pavimentação da história de 

Santana de Parnaíba
A prefeitura já pavimentou e recapeou mais de 130 km

de vias públicas em toda a cidade

D
ando continuidade ao pro-
grama de pavimentação 
que já vem sendo feito em 
Santana de Parnaíba des-

de 2013, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Serviços Munici-
pais, vem intensificando os traba-

Texto: Cintia Almeida 
Foto: Marcio Koch

lhos de pavimentação e recapea-
mento nas vias da cidade.

 Os últimos bairros contempla-
dos com a chegada do asfalto fo-
ram o Jardim Itapuã, na rua Suzano, 
que foi finalizada na última semana, 
e o Sítio do Tanquinho, bairro que fi-
ca entre a região central da cidade e 
o bairro de Alphaville. 

Desde o início do ano mais de 
20 kms de asfalto já foram implan-
tados em diversas vias, o que con-
tribui na valorização dos imóveis e 
faz com que a cidade tenha um de-
senvolvimento ainda maior, pois os 
trabalhos de pavimentação levam 
mais segurança, conforto e quali-
dade de vida aos moradores.

Desde o inicio do ano já foram realizados mais de 20 kms de pavimentação em diversos
bairros de Santana de Parnaíba

Categoria Equipe Placar Equipe

Futsal Feminino
Santana de
Parnaíba

06 x 00 Salto

Vôlei Masculino
Santana de
Parnaíba

02 x 00 Itapetininga

Vôlei Feminino
Santana de
Parnaíba

02 x 00 Itapetininga

Futsal Masculino
Santana de 
Parnaíba

01 x 01 Alambari

Tênis de Campo Feminino
Santana de
Parnaíba

02 x 00 Avaré
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Festa Julina da Terceira Idade reúne 
centenas de pessoas no Centro Histórico

Prefeitura realiza entrega do
kit Mãe Parnaibana no Cine Teatro 

Lançado em 2013, programa já beneficiou mais de 3.500
gestantes em todo o município

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

N
o último final de sema-
na (dias 07 e 08/07), 
a prefeitura, por meio 
da Secretaria de As-

sistência Social, promoveu a 
tradicional Festa Julina da ter-
ceira idade do CCI (Centro de 
Convivência do Idoso). 

 Idosos do CCI realizam a tradicional quadrilha da melhor idade na Praça da
Bandeira, no Centro Histórico

Realizada na Praça da Ban-
deira, no Centro Histórico da 
cidade, o evento teve a partici-
pação de centenas de pessoas 
que puderam conferir as atra-
ções musicais, além da tra-
dicional quadrilha da melhor 
idade, que contou com a pre-
sença de mais de 60 idosos, 
que, com sua animação, con-

tagiaram o público presente 
durante os dois dias de festa.

Já na praça XIV de No-
vembro, o público saboreou 
as comidas e bebidas típicas 
da festividade, nas barracas, 
montadas no local, assim co-
mo as crianças, que puderam 
se divertir nos brinquedos inflá-
veis como pula-pula e tobogã.

3ª edição da Feira de Negócios e Emprego de 
Santana de Parnaíba é sucesso de público

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

U
m grande público e em-
presários dos mais di-
versos segmentos, es-
tiveram presentes nos 

dias 12, 13 e 14 de julho na 3ª 
edição da Feira de Negócios e 
Empregos de Santana de Parna-
íba, que uniu a oportunidade da 
realização de novas parcerias, 
ampliação de empreendimen-
tos interessados em investir na 
cidade e balcão de empregos.

Realizado no Condomínio 
Santana Business Park, o even-
to foi produzido pela prefeitura, 
por meio da SEMEDES (Secre-
taria Municipal de Emprego, De-
senvolvimento, Ciência, Tecno-
logia e Inovação). Milhares de 
pessoas estiveram presentes 
na Cerimônia de Abertura, que 
contou com a participação 
dos prefeitos das cidades 
de Mairiporã, Araçariguama 
e Vargem Grande Paulista, 
além de representantes da 
embaixada da Espanha, entre 
outras autoridades e empre-
sários da região. 

Com 400 empresas e mais de 15 mil visitantes nos três dias, evento empresarial bateu o recorde de expositores e visitantes

Evento contou com a tradicional quadrilha, apresentações musicais e 
brinquedos infláveis para as crianças 

“A terceira edição deste evento é o resulta-
do daquela semente que plantamos em 2015 
quando sugerimos a realização de uma feira 
de negócios. Hoje, posso dizer que o objetivo 
foi alcançado e com certeza este é o maior 

evento empresarial da região.”

 Mais de 45 mil pessoas estiveram na 3ª edição da Feira de Negócios nos dias 12, 13 e 14 de julho 

Américo Ishizaki
Sócio-proprietário

da Natrielli Química

É um grande evento que reúne empresas com 
o objetivo de fazer novos negócios e de divul-
gar sua marca. Por isso, manifestamos inte-
resse e vejo que o município tem um imenso 
potencial, além de valorizar o empresário, 
despertando nele o interesse em investir na 
cidade. Parabéns à todos pela realização”

Jackson Pereira
Diretor de Expansão

da Rede Participar Brasil

“Queremos que a Espanha seja uma porta 
de entrada na Europa para que as empresas 

desta cidade consigam fazer acordos 
internacionais. A feira mostra o potencial 

que Santana de Parnaíba tem para o 
desenvolvimento empresarial, e essa feira é 
um exemplo que a cidade está crescendo.”

Ana Fornells de Frutos
Conselheira Econômica e Comercial

da Embaixada da Espanha

“Achei maravilhoso este evento pela oportu-
nidade, pois no mesmo local você encontra 

várias empresas, isso aumenta as chances de 
arrumarmos um emprego ou de deixarmos 
currículo no Balcão de Empregos. Espero 

que consiga sair daqui com minha
vaga garantida”

Cleiton Cardoso
Morador de

Santana de Parnaíba

Durante os três dias, mais 
de 45 mil pessoas estiveram no 
evento, visitando os stands das 
400 empresas que participaram 
da feira, expondo sua marca, 
mostrando alguns dos seus tra-
balhos e falando sobre o ramo 
de atuação. Também foram re-
alizadas diversas palestras, que 
abordaram temas como opor-
tunidades de negócios em paí-
ses da Europa e América Latina, 
vantagem competitiva em épo-
ca de crise, financiamento pa-
ra fomento de negócios, plane-
jamento tributário, entre outros, 
que tiveram o intuito de contri-
buir para o crescimento econô-
mico das empresas presentes.

O evento deste ano abriu 
espaço para pessoas que es-
tão em busca de recoloca-
ção no mercado de trabalho. 
De acordo com a SEMEDES, 
nos três dias, mais de cinco 
mil pessoas passaram pelo 
balcão de empregos, entre-
gando currículos ou fazendo 
o cadastramento para conse-
guir uma nova oportunidade 
no mercado de trabalho.

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Fabiano Martins

N
a última sexta-feira 
(08/07), a prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Assistência Social, 

promoveu mais uma grande 
entrega dos kits de enxoval do 
Programa Mãe Parnaibana, que 
visa reduzir o índice de mortali-
dade infantil no município.

Enquanto aguardavam, as 
mamães assistiram a uma pa-
lestra sobre os cuidados que os 
pais devem ter com seus filhos 
em casa para prevenir acidentes, 
além da entrega de uma cartilha 

Gestantes recebem kit de enxoval do Programa Mãe Parnaibana no Cine Teatro

sobre o tema. As entregas acon-
teceram no Cine Teatro Coronel 
Raymundo no Centro Histórico.

Ao todo, mais de 160 ma-
mães receberam os enxovais 
formados por: saída materni-
dade, pares de meias, poma-
da para assadura, calças plás-
ticas, fraldas de pano, toalha 
de banho, mijões, macacões, 
bodies, kit mamadeira, kit de 
escova e pente de cabelo, co-
bertor, banheira, chupeta, bol-
sa gestante e kit papinha, além 
de um moderno carrinho pa-
ra transportar as crianças, que 
agora acompanha um “mos-

quiteiro” para proteger o bebê 
dos pernilongos e mosquitos 
transmissores da dengue. 

Para receber o enxoval, as 
mães devem participar do pro-
grama de pré-natal, oferecido 
pelas unidades da rede Muni-
cipal de Saúde. Durante o perí-
odo de gravidez, as gestantes 
são acompanhadas por um 
médico ginecologista obste-
tra, além de contarem com a 
realização de exames e orien-
tações. Mais informações po-
dem ser obtidas na Secretaria 
de Assistência Social pelo nú-
mero 4622-7050. 
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COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 065/17 – Proc. Adm. nº 129/17

Objeto: Registro de Preços para aquisição de MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HI-
GIENE DE CÃES em atendimento ao Canil da Guarda Municipal Comunitária de Santana 
de Parnaíba.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, mediante aprovação das amostras 
apresentadas no procedimento supra, por parte da Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana.
Fica o certame ADJUDICADO E HOMOLOGADO a favor das empresas:  PET SHOP HO-
BBY PRAT LTDA ME – para os itens; 01; 02; 03; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31 e 32. Agro Veterinária Produtos Veteriná-
rios Ltda EPP – para o item; 04. Aproveito a oportunidade para comunicar que os itens: 
11; 12; 20; 21 e 25 foram declarados FRACASSADOS. 

 Santana de Parnaíba, 11 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

--------------------------------------------- 
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRAS. 

Pregão Presencial n.º 067/17 – Proc. Adm. nº 429/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição de AVENTAIS para os servidores da Rede 
Municipal de Saúde, em atendimento à Secretaria de Municipal de Saúde. 
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras 
apresentadas no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu o se-
guinte julgamento:  
Empresa BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI, amostras REPRO-
VADAS, itens: 01, 02, 03, 08, 13 e 14; Empresa UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP, 
amostra REPROVADA, item: 04; Empresa LOGFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA - EPP, amostras REPROVADAS, itens 05, 06, 07, 09, 10, 11 e 12. O relatório, ane-
xo ao processo administrativo, está disponível para vistas de quem possa interessar. Fica, 
desde já, aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais interposições de recursos, 
quanto ao julgamento das amostras. 

 Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

--------------------------------------------- 
COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO AMOSTRAS PARA 4ªS COLOCADAS

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 072/17 – Proc. Adm. nº 392/17

Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de UNIFOR-
MES ESPORTIVOS em atendimento à Secretaria Municipal de Atividade Física, Esportes e 
Lazer. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apre-
sentadas no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Atividade Física, Esportes e 
Lazer, promoveu o seguinte julgamento: 
A empresa AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP – AMOSTRAS APROVADAS, para os 
ITENS: 08, 22, 23 e 24.
A empresa WR CALÇADOS – EIRELI restou DESCLASSIFICADA para os ITENS: 01, 02, 
25, 32 e 34 pois não apresentou amostra sendo convocada como terceira coloda.
Em razão disso, CONVOCAM-SE A QUARTAS COLOCADAS PARA ATÉ DIA 12/07/2017 
APRESENTAREM AMOSTRAS, PARA TODOS ITENS,CONFORME ABAIXO: A.M.V. CO-
MÉRCIO PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM LTDA - para os 
ITENS: 01 e 02 A empresa AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP, para os ITENS: 25, 32 e 
34 Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da seguinte em-
presa: A empresa AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP, para os ITENS: 08, 22, 23, e 24.

Santana de Parnaíba, 07 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

---------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 077/17 – Proc. Adm. nº 344/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO E CORRELATOS Na oportunidade ADJUDICO e HOMOLOGO, o certame supra, em 
favor das empresas: COMERCIAL BELINATO E RIBEIRO EIRELI - ME para o Lote 01; CD 
SÃO PEDRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP para os Lo-
tes 02, 03 e 09; JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES & CIA 
LTDA – EPP para os Lotes 04, 05, 06, 07 e 08. 

Santana de Parnaíba, 11 de julho de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO 

---------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 083/17 – Proc. Adm. nº 409/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado e instalação de GRAMA SIN-
TÉTICA EM FIBRA 100% POLIETILENO para prática de atividades físicas em diversos lo-
cais deste Município. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, mediante apro-
vação da amostra apresentada no procedimento supra, por parte da Secretaria Municipal 
de Atividade Física, Esporte e Lazer, fica o certame ADJUDICADO E HOMOLOGADO a fa-
vor da empresa: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

 ---------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 086/17 – Proc. Adm. n.º 426/17
Objeto: Registro de preços para fornecimento de CAL PARA PINTURA, por um período de 
12 meses. Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empre-
sa: JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO & CIA LTDA – EPP. 

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 087/17 – Proc. Adm. nº 0646/17 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para atualização 
(subscription), aquisição, manutenção, treinamento e suporte das licenças de aplicativos 
AutoCAD do fabricante Autodesk. 
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa FRA-
ZILLIO E FERRONI INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Santana de Parnaíba, 11 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------- 
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 088/17 – Proc. Adm. nº 405/17
Objeto: Aquisição de medicamentos de uso veterinário, para atender a demanda da divi-
são do bem estar animal e das castrações promovidas pelo Município de Santana de Par-
naíba. Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor das seguintes 
empresas: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP – para os itens: 1, 4 e 5 AMPLO SOLU-
ÇÕES COMERCIAIS LTDA. ME – para os itens: 2 e 3 Em tempo, comunica-se o fracasso 
do item do 06, devido a não apresentação de propostas.   

Santana de Parnaíba, 11 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------  
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO

Pregão Presencial n.º 089/17 – Proc. Adm. nº 276/17
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.  O Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, após questionamento da empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA e análise 
da Secretaria Municipal de Saúde, torna-se necessária a retificação do prazo de entrega 
e do descritivo do item 8, constante no Anexo1 – Termo de Referência (Cota Principal), 
da licitação supra. Face à alteração, reabre-se o prazo da entrega e abertura dos envelo-
pes, conforme abaixo:
Do Edital: O edital retificado completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
13/07/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba “Serviços para sua Empresa”.
Data de Abertura: 25/07/17, às 11h00min. 

 Santana de Parnaíba, 12 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

---------------------------------------------  
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 100/17 – Proc. Adm. nº. 0699/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS (fracas-
sados ou desertos no PP 018/2017), bem como MEDICAMENTOS CONTROLADOS.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/07/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-

deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 24/07/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

 --------------------------------------------- 
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 101/17 – Proc. Adm. nº. 0609/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSUMO DE 
ENFERMAGEM II (SERINGAS, FILTROS E BOLSA).
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/07/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 24/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

 --------------------------------------------- 
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 102/17 – Proc. Adm. nº. 548/17
Objeto: Registro de preços para fornecimento de KITS LANCHE para serem utilizados em 
diversas secretarias deste Município, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/07/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 25/07/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

 --------------------------------------------- 
PP N.º 014/17 – Proc. Adm. Nº 032/17

Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 128/2017 – Empresa: Conser Alimentos Ltda para os itens 49 – R$ 12,60/KG, 52 – 
R$ 20,76/KG, 57 – R$ 17,55/KG, 75 – R$ 8,91/PCT, 78 – R$ 8,91/PCT; ATA 135/2017 
– Empresa: Comercial Mecenas Alimentos Eireli – ME para os itens 68 – R$ 37,00/KG 
e 120 – R$ 5,80/PCT.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO  

 --------------------------------------------- 
REGISTRO DE PREÇOS PP N.º 031/17 – Proc. Adm. Nº 010/17

Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE
CONSUMO PARA ENFERMAGEM

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 133/2017 – Empresa:  Vital Hospitalar Comercial Ltda para o Lote 04 – itens 4.1 – 
R$ 6,93/RL, 4.2 – R$ 2,66/Pct, 4.3 – R$ 4,41/Pct, 4.4 – R$ 6,57/Pct e 4.5 – R$ 8,78/Pct.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO  

--------------------------------------------- 
PP N.º 048/17 – Proc. Adm. Nº 133/17

Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE
CONSUMO ODONTOLÓGICO, pelo período de 12 meses, em atendimento

à Secretaria Municipal de Saúde
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 118/2017 – Empresa: Nos@lig Produtos Odontológicos Ltda - EPP para o Lote 01 
– itens 1.1 – R$ 6,51/Und, 1.2 – R$ 10,25/Und, 1.3 – R$ 14,65/Und, 1.4 – R$ 14,65/
Und, 1.5 – R$ 14,65/Und, 1.6 – R$ 9,30/Und e 1.7 – R$ 9,30/Und, Lote 07 – itens 7.1 – 
R$ 61,55/CX, 7.2 – R$ 4,21/Pct, 7.3 – R$ 0,98/RL, 7.4 – R$ 1,08/RL, 7.5 – R$ 16,40/
Und, 7.6 – R$ 16,40/Und, 7.7 – R$ 1,30/Und, 7.8 – R$ 2,10/Und, 7.9 – R$ 4,10/Env, 
7.10 – R$ 4,60/CX e 7.11 – R$ 9,40/FR, Lote 09 – itens 9.1– R$ 1,30/Und,  9.2 – PRE-
JUDICADO, 9.3 – R$ 10,20/FR, 9.4 – R$ 9,30/TB, 9.5 – R$ 9,30/TB, 9.6 – R$ 9,20/TB, 
9.7 – R$ 9,06/TB, 9.8 – R$ 9,06/TB, 9.9 – R$ 86,00/Kit, 9.10 – R$ 16,00/Kit, 9.11 – 
PREJUDICADO e 9.12 – R$ 28,00/Kit, Lote 10 – itens 10.1 – R$ 24,40/Und, 10.2 – R$ 
56,10/Und, 10.3 – R$ 3,95/Und, 10.4 – R$ 3,95/Und, 10.5 – R$ 22,45, 10.6 – R$ 
130,60/Und, 10.7 – R$ 5,75/Und, 10.8 – R$ 4,25/Und, 10.9 – R$ 4,26/Und, 10.10 – R$ 
6,45/Und, 10.11 – R$ 5,75/Und, 10.12 – R$ 2,42/Und, 10.13 – R$ 4,15/Und, 10.14 – R$ 
4,15/Und, 10.15 – R$ 4,15/Und, 10.16 – R$ 4,15/Und, 10.17 – R$ 4,15/Und, 10.18 – R$ 
4,15/Und, 10.19 – R$ 9,00/Und, 10.20 – R$ 34,20/Und, 10.21 – R$ 5,90/Und, 10.22 – 
R$ 5,90/Und, 10.23 – R$ 5,90/Und, 10.24 – R$ 5,90/Und, 10.25 – R$ 5,90/Und, 10.26 
– R$ 5,90/Und, 10.27 – R$ 5,90/Und, 10.28 – R$ 5,90/Und, 10.29 – R$ 5,90/Und, 10.30 
– R$ 9,20/Und, 10.31 – R$ 4,20/Und, 10.32 – R$ 4,20/Und, 10.33 – R$ 4,20/Und, 10.34 
– R$ 4,20/Und, 10.35 – R$ 4,20/Und, 10.36 – R$ 4,20/Und, 10.37 – R$ 5,70/Und, 10.38 
– R$ 5,70/Und, 10.39 – R$ 3,36/Und, 10.40 – R$ 1,60/Und, 10.41 – R$ 107,00/Und, 
10.42 – R$ 8,30/Und, 10.43 – R$ 8,30/Und, 10.44 – R$ 0,23/Und, 10.45 – R$ 38,20/
Und, 10.46 – R$ 38,20/Und, 10.47 – R$ 26,00/Und, 10.48 – R$ 26,00/Und, 10.49 – R$ 
16,40/Und, 10.50 – R$ 7,60/Und, 10.51 – R$ 7,60/Und, 10.52 – R$ 12,80/Und, 10.53 
– R$ 24,50/Und, 10.54 – R$ 6,30/Und, 10.55 – R$ 6,30/Und, 10.56 – R$ 21,50/Und, 
10.57 – R$ 14,20/Und, 10.58 – R$ 4,40/Und, 10.59 – R$ 7,40/Und, 10.60 – R$ 16,70/
Und, 10.61 – R$ 16,70/Und, 10.62 – R$ 16,70/Und, 10.63 – R$ 23,40/Und, 10.64 - R$ 
20,90/Und, 10.65 – R$ 20,90/Und, 10.66 – R$  32,70/Und, 10.67 – R$ 24,50/Und, 
10.68 – R$ 24,50/Und, 10.69 – R$ 11,10/Und, 10.70 – R$ 116,00/Und, 10.71 – R$ 
128,00/Und, 10.72 – R$ 22,50/Und, 10.73 – R$ 23,40/Und, 10.74 – R$ 36,00/Und, 
10.75 – R$ 38,70/Und, 10.76 – R$ 6,70/Und, 10.77 – R$ 38,70/Und, 10.78 – R$ 5,90/
Und, 10.79 – R$ 5,90/Und, 10.80 – R$ 5,33/Und, 10.81 – R$ 5,33/Und, 10.82 – R$ 
97,35/Und, 10.83 – R$ 14,00/Und, 10.84 – R$ 14,00/Und e 10.85 – R$ 29,30/Und, Lote 
11 – itens 11.1 – R$ 40,00/Und e 11.2 – R$ 40,00/Und, Lote 20 – itens 20.1 – R$ 18,00/
Pct, 20.2 – R$ 15,80/Pct, 20.3 – R$ 8,56/Pct, 20.4 – R$ 1,70/Und, 20.5 – R$ 1,64/Und, 
20.6 – R$ 0,02/Und, 20.7 – R$ 1,80/Und, 20.8 – R$ 1,60/Und, 20.9 – R$ 7,00/CX, 20.10 
– R$ 14,00/Und, 20.11 – R$ 5,00/RL e 20.12 – R$ 0,12/Und, Lote 22 – itens 22.1 – R$ 
22,36/Und, 22.2 – R$ 72,60/Und e 22.3 – R$ 38,66/Und, Lote 25 – itens 25.1 – R$ 0,88/
TB, 25.2 – R$ 1,00/TB, 25.3 – R$ 0,36/Und, 25.4 – R$ 7,00/FR, 25.5 – R$ 0,95/RL e 
25.6 – R$ 3,00/FR, Lote 26 – itens 26.1 – R$ 5,41/Und, 26.2 – R$ 5,00/Und, 26.3 – R$ 
5,00/Und, 26.4 – R$ 5,00/Und, 26.5 – R$ 59,00/Und, 26.6 – R$ 16,10/CX, 26.7 – R$ 
16,10/CX, 26.8 – R$ 80,30/FR, 26.9 – R$ 16,00/CX, 26.10 – R$ 16,00/CX, 26.11 – R$ 
16,00/CX, 26.12 – R$ 16,00/CX, 26.13 – R$ 25,70/Kit, 26.14 -  R$ 16,00/Pct, 26.15 – 
R$ 4,80/FR, 26.16 – R$ 10,80/FR, 26.17 – R$ 29,90/CX, 26.18 – R$ 29,90/CX, 26.19 
– R$ 24,60/Kit, 26.20 – R$ 30,00/Kit, 26.21 – R$ 3,00/FR, 26.22 – R$ 12,00/CX, 26.23 
– R$ 66,45/Und, 26.24 – R$ 47,30/Und, 26.25 – R$ 7,45/Und, 26.26 – R$ 8,10/Und, 
26.27 – R$ 4,50/Und e 26.28 – R$ 13,50/Und; ATA 119/2017 – Empresa: Volpi Distri-
buidora de Drogas Ltda para o Lote 19 – itens 19.1 – R$ 12,73/CX, 19.2 – R$ 12,73/CX 
e 19,3 – R$ 12,73/CX; ATA 120/2017 – Empresa:  Airmed Eireli – EPP  para o Lote 02 
– itens 2.1 – PREJUDICADO, 2.2 – R$ 337,80/Und, 2.3 – R$ 385,36/Und, 2.4 – R$ 
417,20/ Und, 2.5 – R$ 13,40/FR e 2.6 – R$ 314,63/Und, Lote 03 – itens 3.1 – R$ 31,98/
FR, 3.2 – R$ 19,00/FR, 3.3 – R$ 19,00/FR, 3.4 – R$ 19,00/FR, 3.5 – R$ 38,60/FR, 3.6 
– R$ 38,60/FR, 3.7 – R$ 27,44/FR, 3.8 – R$ 55,90/FR, 3.9 – R$ 55,90/FR e 3.10 – R$ 
55,90/FR,  Lote 12 – itens 12.1 – R$ 45,63/Und, 12.2 – R$ 45,63/Und, 12.3 – R$ 45,63/
Und, 12.4 – R$ 45,63/Und, 12.5 – R$ 45,63/Und, 12.6 – R$ 45,63/Und, 12.7 – R$ 
45,63/Und, 12.8 – R$ 45,63/Und, 12.9 – R$ 45,63/Und, 12.10 – R$ 45,63/Und, 12.11 
– R$ 45,63/Und, 12.12 – R$ 45,63/Und, 12.13 – R$ 45,63/Und, 12.14 – R$ 45,63/Und, 
12.15 – R$ 45,63/Und, 12.16 – R$ 45,63/Und, 12.17 – R$ 45,63/Und, 12.18 – R$ 
45,63/Und e 12.19 – R$ 46,50/Und, Lote 13 – itens 13.1 – R$ 9,90/Und,  13.2 – R$ 9,90/
Und, 13.3 – R$ 9,90/Und, 13.4 – R$ 9,90/Und, 13.5 – R$ 9,90/Und, 13.6 – R$ 9,90/Und, 
13.7 – R$ 9,90/Und, 13.8 – R$ 9,90/Und, 13.9 – R$ 9,90/Und, 13.10 – R$ 9,90/Und, 
13.11 – R$ 9,90/Und, 13.12 – R$ 9,90/Und, 13.13 – R$  9,90/Und, 13.14 – R$ 9,90/
Und, 13.15 – R$ 9,90/Und, 13.16 – R$ 9,90/Und, 13.17 – R$ 9,90/Und, 13.18 – R$ 
9,90/Und, 13.19 – R$ 9,90/Und, 13.20 – R$ 9,90/Und e 13.21 – R$ 9,90/Und , Lote 17 
– itens 17.1 – R$ 37,00/CX, 17.2 – R$ 37,00/CX, 17.3 – PREJUDICADO, 17.4 – R$ 
13,00/CX, 17.5 – R$ 13,00/CX, 17.6 – R$ .13,00/CX, 17.7 – R$ 13,00/CX, 17.8 – R$ 
13,00/CX, 17.9 – R$ 13,00/CX, 17.10 – R$ 13,00/CX, 17.11 – R$ 13,00/Und, 17.12 – R$ 
13,00/CX, 17.13 – R$ 13,00/CX, 17.14 – R$ 13,00/CX, 17.15 – R$ 13,00/CX, 17.16 – R$ 
13,00/CX, 17.17 – R$ 13,00/CX, 17.18 – R$ 13,00/CX, 17.19 – R$ 13,00/CX, 17.20 – R$ 
13,00/CX, 17.21 – R$ 13,00/CX, 17.22 – R$ 13,00/CX, 17.23 – R$ 13,00/CX, 17.24 – R$ 
13,00/CX, 17.25 – R$ 13,00/CX, 17.26 – R$ 13,00/CX, 17.27 – R$ 13,00/CX, 17.28 – R$ 
13,00/CX, 17.29 – R$ 13,00/CX, 17.30 – R$ 13,00/CX, 17.31 – R$ 13,00/CX e 17.32 – 
R$ 13,00/CX, Lote 23 – itens 23.1 – R$ 0,22/Und, 23.2 – R$ 0,16/Und, 23.4 – R$ 80,00/
CX, 23.5 – R$ 10,00/FR, 23.6 – R$ 39,30/KIT e 23.7 – R$ 10,00/FR, Lote 24 – itens 24.1 
– R$ 1,40/Pct, 2,50/Und, 24.3 – R$ 7,98/Und, 24.4 – R$ 2,20/BL, 24.5 – R$ 7,98/Und e 
24.6 – 12,60/Und, Lote 27 – itens 27.1 – R$ 23,70/Kit, 27.2 – R$ 16,38/Kit, 27.3 – R$ 
21,20/Kit, 27.4 – R$ 6,86/FR, 27.5 – R$ 9,46/FR, 27.6 – R$ 3,77/FR, 27.7 – R$ 23,98/
Cart, 27.8 – R$ 3,65/FR, 27.9 – R$ 11,46/Kit, 27.10 – R$ 19,32/FR, 27.11 – R$ 21,85/
Kit, 27.12 – R$ 96,00/Kit, 27.13 – R$ 7,01 -  FR, 27.14 – R$ 11,50/FR, 27.15 – R$ 3,34/
FR, 27.16 – R$ 4,90/FR, 27.17 – R$ 15,10/FR, 27.18 – R$ 33,30/Kit, 27.19 – R$ 7,33/

FR e 27.20 – R$ 3,45/FR; ATA 121/2017 – Empresa: Portal Ltda para o Lote 8 – itens 
8.1 – R$ 41,17/CX, 8.2 – R$ 37,69/CX, 8.3 – R$ 45,80/CX, 8.4 – R$ 55,80/CX, 8.5 – R$ 
55,80/CX e 8.6 – R$ 4,67/FR; ATA 122/2017 – Empresa:  Biosantec Comércio de Arti-
gos Hospitalares Ltda – EPP para o Lote 03 – itens 3.1 – R$ 56,80/Und, 3.2 – R$ 56,80/
Und, 3.3 – R$ 56,80/Und, 3.4 – R$ 56,80/Und, 3.5 – R$ 56,80/Und, 3.6 – R$ 56,80/Und 
e 3.7 – R$ 56,80/Und; ATA 125/2017 – Empresa: Biosantec Comércio de Artigos Hos-
pitalares Ltda – EPP para os Lote 05 – itens 5.1 – R$ 17,59/Und, 5.2 – R$ 17,59/Und, 
5.3 – R$ 17,59/Und, 5.4 – R$ 17,59/Und, 5.5 – R$ 17,59/Und, 5.6 – R$ 17,59/Und, 5.7 
– R$ 17,59/Und e 5.8 – R$ 17,59, Lote 15 – itens 15.1 – R$ 4,95, 15.2 – R$ 4,95/Und, 
15.3 – R$ 4,95/Und, 15.4 – R$ 18,00/Und, 15.5 – R$ 5,00/Und, 15.6 – R$ 7,25/Und,  
15.7 – R$ 7,25/Und, 15.8 – R$ 18,00/Und, 15.9 – PREJUDICADO, 15.10 – R$ 10,05/
Und, 15.11 – R$ 10,05/Und, 15.12 – R$ 10,05/Und, 15.13 – R$ 10,05/Und, 15.14 – R$ 
7,00/Und, 15.15 – R$ 7,00/Und, 15.16 – R$ 7,00/Und, 15.17 – R$ 7,00/Und, 15.18 – R$ 
7,00/Und, 15.19 – R$ 7,00/Und, 15.20 – R$ 7,00/Und, 15.21 – R$ 1,35/Und, 15.22 – R$ 
1,35/Und, 15.23 – R$ 1,35/Und, 15.24 – R$ 1,35/Und, 15.25 – R$ 1,35/Und, 15.26 – R$ 
1,35/Und, 15.27 – R$ 1,35/Und, 15.28 – R$ 1,35/Und, 15.29 – R$ 1,35/Und, 15.30 – R$ 
1,35/Und, 15.31 – R$ 1,35/Und, 15.32 – R$ 1,35/Und, 15.33 – R$ 1,35/Und, 15.34 – R$ 
1,35/Und, 15.35 – R$ 1,35/Und, 15.36 – R$ 1,35/Und, 15.37 – R$ 1,35/Und, 15.38 – R$ 
1,35/Und, 15.39 – R$ 1,35/Und, 15.40 – R$ 7,10/Und, 15.41 – R$ 7,10/Und, 15.42 – R$ 
7,10/Und, 15.43 – R$ 16,45/Und, 15.45 – R$ 16,45/Und e 15.46 – R$ 1,21/Und, Lote 21 
– itens 21.1 – R$ 16,00/CX, 21.2 – R$ 22,90/CX, 21.3 – R$ 4,64/Pct e 21.4 – R$ 17,18/
Pct, Lote 28 – itens 28.1 – R$ 46,16/Und e 28.2 – R$ 4,25/Und. 

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

 --------------------------------------------- 
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 048/17 – Proc. Adm. Nº 133/17
Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSUMO

ODONTOLÓGICO, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Saúde

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 131/2017 – Empresa: Tata Comércio de Equipamentos para Saúde, Odonto-Mé-
dico Ltda - ME para o Lote 30 – item 30.1 – R$ 179,00/Kit; ATA 134/2017 – Empresa: 
E.C.dos Santos Comercial Eireli – EPP para o Lote 04 – itens 4.1 – R$ 30,69/CX e 4.2 
– R$ 30,69/CX, Lote 16 – itens 16.1 – R$ 8,54/Boca, 16.2 – R$ 8,54/Boca, 16.3  – R$ 
8,54/Boca, 16.4 – R$ 8,54/Boca, 16.5 – R$ 8,54/Boca, 16.6 – R$ 8,54/Boca, 16.7 – R$ 
8,54/Boca, 16.8 – R$ 8,54/Boca, 16.9 – R$ 8,54/Boca, 16.10 – R$ 8,54/Boca, 16.11 
– R$ 8,54/Boca, 16.12 – R$ 8,54/Boca, 16.13 – R$ 8,54/Boca, 16.14 – R$ 8,54/Boca, 
16.15 – R$ 8,54/Boca, 16.16 – R$ 8,54/Boca, 16.17 – R$ 8,54/Boca, 16.18 – R$ 8,54/
Boca, 16.19 – R$ 8,54/Boca, 16.20 – R$ 8,54/Boca, 16.21 – R$ 8,54/Boca, 16.22 – R$ 
8,54/Boca, 16.23 – R$ 8,54/Boca, 16.24 – R$ 8,54/Boca, 16.25 – R$ 8,54/Boca, 16.26 
– R$ 8,54/Boca, 16.27 – R$ 8,54/Boca, 16.28 – R$ 8,54/Boca, 16.29 – R$ 8,54/Boca, 
16.30 – R$ 8,54/Boca, 16.31 – R$ 8,54/Boca, 16.32 – R$ 8,54/Boca, 16.33 – R$ 8,54/
Boca, 16.34 – R$ 8,54/Boca, 16.35 – R$ 8,54/Boca, 16.36 – R$ 8,54/Boca, 16.37 – R$ 
8,54/Boca, 16.38 – R$ 8,54/Boca, 16.39 – R$ 8,54/Boca, 16.40 – R$ 8,54/Boca, 16.41 
– R$ 8,54/Boca, 16.42 – R$ 8,54/Boca, 16.43 – R$ 8,54/Boca, 16.44 – R$ 8,54/Bo-
ca, 16.45 – R$ 8,54/Boca, 16.46 – R$ 8,54/Boca, 16.47 – R$ 8,54/Boca, 16.48 – R$ 
8,54/Boca, 16.49 – R$ 8,55/Boca, 16.50 – R$ 8,55/Boca, 16.51 – R$ 8,54/Boca, 16.52 
– R$ 8,54/Boca, 16.53 – R$ 8,54/Boca, 16.54 – R$ 8,54/Boca, 16.55 – R$ 8,54/Boca, 
16.56 – R$ 8,54/Boca, 16.57 – R$ 8,54/Boca e 16.58 – R$ 8,55/Boca, Lote 18 – itens 
18.1 – R$ 127,01/CX, 18.2 – PREJUDICADO, 18.3 – PREJUDICADO, 18.4 – PREJUDICA-
DO, 18.5 – R$ 127,01,  18.6 – R$ 127,01/CX, 18.7 – R$ 127,01/CX, 18.8 – R$ 127,01/
CX, 18.9 – R$ 127,01/CX, 18.10 – R$ 127,01/CX, 18.11 – R$ 127,02/CX, 18.12 – R$ 
127,02/CX, 18.13 – R$ 127,02/CX, 18.14 – R$ 127,02/CX, 18.15 – R$ 127,02/CX, 18.16 
– R$ 127,02/CX, 18.17 – R$ 127,02/CX, 18.18 – R$ 127,02/CX, 18.19 – R$ 127,02/CX, 
18.20– R$ 127,02/CX e 18.21 – R$ 127,02/CX

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------- 
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 060/17 – Proc. Adm. Nº 410/17
Registro de preços para eventualaquisição de MÓVEIS ESCOLARES E MÓVEIS DE ES-
CRITÓRIO, compreendendo a entrega, montagem e assistência técnica durante o pe-
ríodo de garantia.
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
117/2017 – Empresa:  Maxpel Informática e Papelaria Eireli - EPP  para o item 04 – 
R$205,00/Und.

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO  

--------------------------------------------- 
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 060/17 – Proc. Adm. Nº 410/17
Registro de preços para eventualaquisição de MÓVEIS ESCOLARES E MÓVEIS DE ES-
CRITÓRIO, compreendendo a entrega, montagem e assistência técnica durante o pe-
ríodo de garantia.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 132/2017 – Empresa:  Lucineide B. dos Santos Móveis - EPP  para os itens 01 – 
R$  76,23/Und e 03 – R$ 313,60/Und; ATA 136/3017 – Empresa: Mendes & Marques 
Distribuidora de Materiais Educacionais Ltda – ME para o item 02 – R$ 124,00/Und.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO  

--------------------------------------------- 
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 063/17 – Proc. Adm. Nº 353/17
Implantação de Registro de Preços para prestação de serviços parcelado de LIMPEZA 
MECÂNICA DE SISTEMA DE DRENAGEM, constituído de limpeza de galerias, córregos, 
canais, poços de visita, boca de lobo, tubo de conexão, com fornecimento de equipa-
mento de JATO DE ALTA PRESSÃO, com mão de obra especializada
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
116/2017 – Empresa:  Bioserv Controle de Pragas Urbanas Ltda - ME  para o item 01 
– R$ 10,00/M.

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 066/17 – Proc. Adm. Nº 369/17
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CIMENTO PORTLAND CP II – E 
– 32, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
115/2017 – Empresa:  Brama Materiais para Construções Ltda  para o item 01 – R$ 
14,98/SC.

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------     
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 068/17 – Proc. Adm. Nº 266/17
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AGREGADOS (BICA CORRIDA E 
GRADUADA, PEDRA, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO) em atendimento à Secre-
taria Municipal de Serviços Municipais.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 129/2017 – Empresa: MSP Agregados Ltda para os itens 01 – R$ 23,30/Ton, 02 – 
R$ 22,50/Ton e 03 – R$ 23,20/Ton.

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------
PP N.º 068/17 – Proc. Adm. Nº 266/17

Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AGREGADOS (BICA CORRIDA E 
GRADUADA, PEDRA, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO) em atendimento à Secre-
taria Municipal de Serviços Municipais.
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
130/2017 – Empresa: Elizangela de Fatima Azanha - EPP para o item 05 – R$ 34,15/
Ton.

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO      

---------------------------------------------
PP N.º 069/17 – Proc. Adm. Nº 379/17

Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AREIA (FINA e MÉDIA) em 
atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 124/2017 – Empresa: Casamax Comercial Ltda para o item 02 – R$ 94,00/m³ e 
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ATA 126/2017 – Empresa: Gramacon Comércio de Grama e Materiais de Construção 
Ltda para o item 01 – R$ 89,00/m³.

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO  

--------------------------------------------- 
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 070/17 – Proc. Adm. Nº 388/17
Registro de preços para o fornecimento parcelado de MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) – 
FAIXA DE GRADUAÇÃO C, em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Muni-
cipais, pelo período de 12 meses
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
123/2017 – Empresa:  Comercial e Construtora Fenix Eireli  para o item 01 – R$ 
176,67/TON.

Santana de Parnaíba, 06 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------
PP N.º 075/17 – Proc. Adm. Nº 430/17

Registro de Preços para locação de PALCOS, PRATICÁVEL, TENDAS, GRADES DE 
PROTEÇÃO, STAND BÁSICA E PLACAS METÁLICAS, para apoio à infraestrutura de 
eventos geridos por todas as Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte for-
ma: ATA 127/2017 – Empresa: Selt – Serviços de Estrutura e Locações Temporais Ei-
reli - EPP para o Lote 03 – itens 3.1 – R$ 698,72/Diárias, 3.2 – R$ 998,70/Diárias, 3.3 
– R$ 1.798,46/Diárias, 3.4 – R$ 2.998,10/Diárias, 3.5 – R$ 1.198,64/Diárias e 3.6 – R$ 
3.897,83/Diárias, Lote 05 – item 5.1 – R$ 44,09/M².

Santana de Parnaíba, 10 de julho de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO     

NOTIFICAÇÃO
JOÃO ALBERTO DI SANDRO FILHO 

Diante do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria nº 24/17, fica Vossa 
Senhoria NOTIFICADO, quanto ao afastamento preventivo, nos termos do art. 197, II da 
Lei Complementar nº 34/2011, por 60 dias a partir de 10/07/17, podendo ser prorroga-
do por igual período.  

ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO  Nº  3.999, DE  28  DE  JUNHO  DE  2017
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso 
I, da Lei Municipal nº 3.590, de 12 de dezembro de 2016, decreta: 

 
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo 

valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalha-
dos conforme segue: 
 
02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.39-1236500202035- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
    Despesas  de  Custeio  –  Secretaria   Municipal de  
    Educação – CRECHE
    (Código Contábil 160) ....................... R$ 20.000,00 
 
0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545200371042- Obras e Instalações
 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Repartições  
 Públicas,    inclusive    Desapropriação    e    Afins  
 (Código Contábil 543) ...................... R$ 200.000,00 
 
0223-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0223-3.3.90.39-1545200382063- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
    Despesas  de Custeio  –  Secretaria  Municipal   
    de   Serviços   Municipais 
    (Código Contábil 552)........................ R$ 200.000,00 
 
0224-SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
0224-4.4.90.52-1133200401044- Equipamentos e Material Permanente 
    Equipamentos e Material Permanente – Secretaria    
    Municipal    de    Emprego,    Desenvolvimento,
    Ciência,   Tecnologia    e    Inovação
    (Código Contábil 555) ....................... R$ 40.000,00 
 
0224-3.3.90.30-1133200402066- Material de Consumo
    Despesas  de  Custeio – Secretaria 
    Municipal de Emprego,  Desenvolvimento,
    Ciência,   Tecnologia   e   Inovação
    (Código Contábil 560)......................... R$ 50.000,00 
 
 0224-3.3.90.39-1133200402066- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
    Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de
    Emprego, Desenv., Ciência, Tecnologia e Inovação   
    (Código Contábil 562) ..................... R$ 105.000,00   
    SOMA ........................................... R$ 615.000,00 
 

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste de-
creto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 
4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta: 
 
02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.30-1236500202035- Material de Consumo
    Despesas   de  Custeio  –  Secretaria
    Municipal de Educação – CRECHE
    (Código Contábil 157) ........................ R$ 20.000,00 
 
0224-SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
0224-4.4.90.51-1236300601067- Obras e Instalações
    Construção, Ampliação e/ou Reforma de ETEC, 
    inclusive    Desapropriação    e    Afins
    (Código Contábil 563) ..................... R$ 195.000,00 
 
0230- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
0230-3.1.90.11-2678200462076- Vencimentos e Vantagens Fixas
    Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria
    Municipal   de   Transporte   e   Transito
    (Código Contábil 593) ..................... R$ 400.000,00 
    SOMA ............................................. R$ 615.000,00 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

 
Santana de Parnaíba, 28 de junho de 2017. 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra.  

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------

DECRETO  N°  4.000,  DE  30  DE  JUNHO  DE  2017 
(Dá nova redação ao artigo 3º, do Decreto nº 3.521, de 17 de novembro de 
2003 e dá outras providências). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaí-
ba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,  

 
DECRETA: 
 Art. 1º. O artigo 3º, do Decreto nº 3.521, de 17 de novembro de 2003, com alterações 
introduzidas pelos Decretos nºs 2.714/05, 3.059/08, 3.281/11 e 3.295/11, passa a vigo-
rar com a seguinte redação: 
“Art. 3º. ... 
 
I  -  Área Técnica da Saúde da Mulher:
 Katia Kholer; 

II  - Área Técnica da Saúde da Criança:
 Natália Caldeira Pontes Lima; 

 III - Vigilância Epidemiológica:
 Marilu Aparecida Lourenço; 

 IV - Assistência Social:
Valquiria de Conto; 
 
V  -  Enfermagem:
 Suelene Santana; 
 
VI – Responsável Técnico do Sim/Sinasc:
 Atsuko Kawai. 
 
Parágrafo único. O Comitê será presidido pela Sra. Kazuyo Uenaka dos Santos Pereira, 
e terá ainda, como Vice-Presidente a Sra. Heloisa Morishita.” 
 

Art. 2º. O Comitê de Mortalidade Materno Infantil, instituido pelo, Decreto nº 3.521, 
de 17 de novembro de 2003, passa a denominar-se Comitê de Mortalidade Materno In-
fantil e Fetal (CVMMIF). 
 

Art. 3º. Continuam em vigor todos os demais preceitos do Decreto 3.251, de 17 de 
novembro de 2003. 
  Art.  4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  Art.  5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Santana de Parnaíba, 30 de junho de 2017. 
 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 

  
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
---------------------------------------------

DECRETO  N°  4.001, DE  30  DE JUNHO  DE   2017 
(Dá nova redação ao item 2, da  alínea “b”, do inciso I, do artigo 1º, do De-
creto nº 3.876, de 12 de julho de 2016). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parna-
íba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,  

 
DECRETA: 
Art. 1º. O item 2, da alínea “b”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.876, de 12 

de julho de 2016, com alterações introduzidas pelos Decretos nºs 3.902/16, 3.929/16 e 
3.962/17, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. ... ... 
I – DO GOVERNO MUNICIPAL: ... 
b) Representante da Secretaria Municipal de Educação: 
 ... 
 2) suplente: Arlene Souza Muniz Silva
    RG: 33.232.749-8 - SSP/SP” 
Art.  2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.  3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Santana de Parnaíba, 30 de junho de 2017. 

  
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
 

 Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 
 

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos 

---------------------------------------------
DECRETO  N°  4.002,  DE  3  DE   JULHO   DE   2017
(Declara de Utilidade Pública e de Interesse Social, o empreendimento caracte-
rizado pelas obras de alargamento de viário existente denominado “Via Parque” 
localizado na região de Alphaville, envolvendo a marginal Direita do Rio Tietê e 
demais obras complementares, no Município de Santana de Parnaíba). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Esta-

do de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, 
 
Considerando a competência, responsabilidade e interesse do Poder Executivo 

em promover a melhoria da mobilidade, qualidade de vida e segurança urbanas; 
 Considerando que a circulação viária entre os municípios de Barueri e Santana 

de Parnaíba se dá predominantemente por meio da Av. Alphaville e Av. Yojiro Yakaoka, 
ligação esta que se encontra saturada e que é imperiosa a necessidade de geração de no-
vas alternativas para minorar os problemas do trânsito na região de Alphaville/Tamboré, 
principalmente no que se refere ao tráfego de passagem desde a Rodovia Castelo Branco 
até Santana de Parnaíba; 

 Considerando que o Município de Santana de Parnaíba, na região de Alphaville/
Tamboré não possui acesso direto à Rodovia Castelo Branco e que a Via Parque se cons-
titui na única alternativa viária viável para cumprir esta função de ligação; 

 Considerando a inexistência de alternativa locacional para ampliação da capa-
cidade do viário existente; 

 Considerando que o local, ora objeto do alargamento da via, no que tange as 
questões ambientais se encontrava degradado com vegetação pouco significativa, forma-
da principalmente por árvores isoladas e eucaliptos; 

 Considerando que a melhoria na infraestrutura de circulação e transporte de-
corrente das obras em referência produzirão impacto social e econômico positivo propi-
ciando melhorias locais apontando para melhor cumprimento da função social da cidade; 

 
Considerando que além da melhoria na acessibilidade intermunicipal, a amplia-

ção possibilitará um aumento no potencial de desenvolvimento de atividades industriais, 
comerciais, de serviços e de turismo, como também atividades de lazer e bem estar so-
cial; 

 Considerando que o trecho do Rio Tietê na região da Via Parque encontra-se 
retificado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE visando atender à de-
manda da macrodrenagem metropolitana, descaracterizando suas margens das funções 
de cinturão meândrico; 

Considerando que o DAEE emitiu o Termo de permissão de uso de imóvel de 
sua propriedade para as Prefeituras de Santana de Parnaíba e de Barueri – Autos nº 
53.035/2014 – DAEE; 

Considerando o Convênio nº 1011/2014 firmado com o Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Planejamento Regional, e o Município de Santana de Parnaíba, 
garantindo a continuidade na melhoria do trecho de ligação com Barueri, acentuando o 
interesse intermunicipal; 

Considerando os inegáveis benefícios econômicos e sociais decorrentes das 

melhorias viárias pretendidas, 
 

DECRETA: 
 Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública e de Interesse Social, o empreen-

dimento caracterizado pelas obras de alargamento de viário existente denominado “Via 
Parque” localizado na região de Alphaville, conforme “croqui” anexo, envolvendo a mar-
ginal Direita do Rio Tietê e das demais obras complementares, no Município de Santa-
na de Parnaíba, que assim se descreve: “viário público que se inicia na confluência da 
Avenida Yojiro Takaoka com a Avenida Universitário, seguindo por esta até a via conhe-
cida como Marginal Direita do Rio Tietê e término na divisa com o município de Barueri”. 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Santana de Parnaíba, 3 de julho de 2017. 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 
  

Verônica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------
DECRETO  Nº  4.003,  DE  3  DE  JULHO  DE   2017
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
e considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.590, 
de 12 de dezembro de 2016, decreta: 

 
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo 
valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão 
detalhados conforme segue: 

 
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.51-1030200791094- Obras e Instalações
    Construção  de  Unidade  de  Saúde,   inclusive
    Desapropriação e Afins - Atenção Especializada-FMS   
    (Código Contábil 378) ................... R$ 500.000,00 
 

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste 
decreto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal 
nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta: 
 
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030200801097- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente
    Atenção  Hospitalar - FMS
    (Código Contábil 396) ..................... R$ 500.000,00   

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Santana de Parnaíba, 3 de julho de 2017. 

 
 ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 
  

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------
DECRETO  N° 4.004,  DE  5  DE  JULHO   DE   2017
(Dispõe sobre a Organização de Atividades Desportivas Complementares nas 
Unidades da Rede Pública Municipal e dá outras providências). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaí-
ba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, e, 
 
Considerando a importância da prática do esporte como vivência de rela-
ções interpessoais que contribuem para a ampliação das oportunidades de 
exercício de uma cidadania ampla e consciente; 
 Considerando a relevância da participação dos alunos em atividades es-
portivas competitivas ou recreativas como um dos fatores contributivos pa-
ra a minimização da questão da violência e dos hábitos danosos ao con-
vívio social, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. As atividades desportivas complementares destinadas à prática das di-

ferentes modalidades de desporto se constituem em parte integrante da proposta peda-
gógica da escola e serão desenvolvidas na conformidade das disposições contidas nes-
te Decreto. 

 Art. 2º. As unidades escolares poderão organizar até 01 (uma) turma de ativida-
de desportiva complementar por categoria, modalidade e gênero: masculino, feminino, ou 
misto, desde que a natureza das modalidades e categorias selecionadas se justifique pela 
pertinência e coesão com a proposta pedagógica de que é parte integrante. 

 Parágrafo único. As turmas de atividades desportivas complementares a serem 
propostas pela equipe escolar, após serem devidamente analisadas pelo Conselho de Es-
cola, serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação para devida homologação. 

 Art. 3º. As turmas de atividades desportivas complementares serão constituídas 
de, no mínimo 25 (vinte e cinco) alunos, em sessões de atividades organizadas por ca-
tegoria, modalidade e gênero, e desenvolvidas em 02 (duas) aulas semanais, com dura-
ção de 55 (cinquenta e cinco) minutos cada no período diurno e 50 (cinquenta) minutos 
após as 19:00 horas. 

 § 1º. Caberá aos docentes de educação física, a organização das diferentes tur-
mas de atividades que poderão ser constituídas com alunos dos diversos turnos de fun-
cionamento da escola e, quando possível, de diferentes níveis de ensino. 

  § 2º. Quando a frequência de 50% (cinquenta por cento) dos alunos de cada tur-
ma de atividades desportivas complementares for mensalmente inferior a 90% (noventa 
por cento) do número de aulas dadas, a direção da unidade escolar deverá reorganizar a 
respectiva turma ou interrompê-la. 

 § 3º. A participação em campeonatos e competições oficiais no âmbito muni-
cipal ou estadual se constituirá em matéria de regulamentação específica no período de 
inscrição aos mesmos, devendo a direção das unidades escolares interessadas na parti-
cipação dos eventos, enviar solicitação à Secretaria Municipal de Educação, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias do evento. 
 Art. 4º. As aulas das atividades desportivas complementares serão desenvolvidas: 

 
I  –  na própria unidade escolar; 
II – aos sábados; 
III – ao longo da semana em horário diverso ao das aulas regulares dos alunos e 

sem comprometimento da dinâmica das atividades previstas pela proposta pedagógica 
para aquele período de funcionamento da escola, podendo ocorrer inclusive no período 
noturno nas unidades que possuem quadra iluminada. 

 
Art. 5º. As aulas das turmas de atividades desportivas complementares poderão 

compor a jornada de trabalho docente dos titulares de cargo, respeitando o limite máxi-
mo de: 

 I  –  02 (duas) turmas para cada professor; 
 II – não ultrapassar a jornada semanal de 32 (trinta e duas) 
horas. 
 
Art. 6º. Os alunos das turmas de atividades desportivas complementares não po-
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derão ser dispensados das aulas regulares de educação física. 

 Parágrafo único. As atividades desportivas complementares, por integrarem a 
proposta pedagógica das unidades escolares e à semelhança dos procedimentos aplica-
dos aos demais componentes curriculares, deverão ser: 

a) objeto de controle da frequência dos alunos; 
b) rotineiramente acompanhadas em seu desenvolvimento pela Coordenação Pe-

dagógica da escola; 
c) submetidas as avaliações rotineiras devidamente formalizadas em relatórios 

circunstanciados, a serem elaborados pelo professor responsável pela turma de ativida-
des, com ciência da Coordenação Pedagógica, da Direção e do Conselho de Escola, e 
encaminhadas a Secretaria Municipal de Educação, a fim de se constituírem em indica-
dores responsáveis por sua manutenção ou interrupção. 

 Art. 7º. Este Decreto entra em vigor  na data de sua publicação. 
 Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 

2.588, de 18 de maio de 2004. 
 
Santana de Parnaíba, 5 de julho de 2017. 

  
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 
 

 Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos 

---------------------------------------------
DECRETO  N°  4.005,  DE  7  DE  JULHO   DE   2017
(Dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, no âmbito do Município de Santana de Parnaíba e dá outras providências). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e, 

 
CONSIDERANDO a edição da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 
Acesso a Informações), que regula o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Consti-
tuição Federal; 
CONSIDERANDO que cabe ao Município definir, por meio de legislação própria, 
regras específicas para o cumprimento das determinações previstas no diploma 
federal aludido, 

 
DECRETA: 
Art. 1º. O acesso a informações no âmbito do Poder Executivo do Município de 

Santana de Parnaíba fica regulamentado por este Decreto, observadas as normas gerais 
estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Art. 2º. O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações se-
rá assegurado mediante: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção; 
II - implementação da política municipal de arquivos e gestão de 
documentos; 
III - divulgação de informações de interesse público, independentemente de so-

licitações; 
IV - utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação; 
V - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública; 
VI - desenvolvimento dos mecanismos de participação popular nas atividades da 

administração pública. 
 Art. 3º. Para os efeitos deste Decreto, consideram-se as seguintes 
definições:
I  - arquivos públicos: conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acu-

mulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações 
sociais, no exercício de suas funções e atividades; 

II - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade competente, de grau de si-
gilo a documentos, dados e informações; 

IV - credencial de segurança: autorização por escrito concedida por autoridade 
competente, que habilita o agente público municipal no efetivo exercício de cargo, função, 
emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas; 

V - criptografia: processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por 
chaves, cifras ou códigos, de forma que somente os usuários autorizados possam res-
tabelecer sua forma original; 

VI - custódia: responsabilidade pela guarda de documentos, dados 
e informações; 
VII - dado público: sequência de símbolos ou valores, representado em algum 

meio, produzido ou sob a guarda governamental, que não tenha seu acesso restrito por 
legislação específica; 

VIII - desclassificação: supressão da classificação de sigilo por ato da autorida-
de competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados 
e informações sigilosas;

IX - documentos de arquivo: todos os registros de informação, em qualquer su-
porte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por ór-
gãos e entidades da Administração Pública Municipal, no exercício de suas funções e 
atividades; 

X - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 

XI - documento: unidade de registro de informações, qualquer que 
seja o suporte ou formato; 
 XII - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações técnicas re-

ferentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e repro-
dução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos; 

 XIII - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para pro-
dução e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

 XIV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável; 

 XV - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de aces-
so público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Mu-
nicípio;  

XVI - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à ori-
gem, trânsito e destino; 

 XVII - marcação: aposição de marca assinalando o grau de sigilo de documentos, 
dados ou informações, ou sua condição de acesso irrestrito, após sua desclassificação; 

 XVIII - metadados: são informações estruturadas e codificadas que descrevem e 
permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo 
do tempo e referem-se a: 

 a) identificação e contexto documental (identificador único, instituição produtora, 
nomes, assunto, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalida-
de, destinação, versão, documentos relacionados, idioma e indexação); 

 b) segurança (grau de sigilo, informações sobre criptografia, assinatura digital e 
outras marcas digitais); 

 c) contexto tecnológico (formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências 
de hardware e software, tipos de mídias, algoritmos de compressão) e localização físi-
ca do documento; 

 XIX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modificações; 

 XX - reclassificação: alteração, pela autoridade competente, da classificação de 
sigilo de documentos, dados e informações; 

 XXI - rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais: relação anu-
al, a ser publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades, de documentos, 
dados e informações classificadas, no período, como sigilosas ou pessoais, com identi-
ficação para referência futura; 

 XXII - serviço ou atendimento presencial: aquele prestado a presença física do ci-
dadão, principal beneficiário ou interessado no serviço; 

 XXIII - serviço ou atendimento eletrônico: aquele prestado remotamente ou à dis-
tância, utilizando meios eletrônicos de comunicação. 

 Art. 4º. O acesso aos documentos, dados e informações compreende, entre ou-
tros, os direitos de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 
sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido o documento, dado ou informação 
almejada; 

II - dado ou informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acu-
mulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não ao arquivo central; 

III - dado ou informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
IV - documento, dado ou informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e en-

tidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
V - documento, dado ou informação pertinente à administração ou patrimônio pú-

blico, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos. 
Art. 5º. Fica instituído junto ao Setor de Protocolo Geral, sob o monitoramento da 

Secretaria Municipal de Controle Interno, o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), a 
quem compete:  

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 
II - protocolizar os requerimentos de acesso a informações, encaminhando-os aos 

setores responsáveis; 
III - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso nas suas 
respectivas unidades; 
IV - controlar os prazos de resposta dos pedidos de acesso, informando aos seto-

res responsáveis a proximidade do término do prazo; 
 V - receber as informações prestadas pelos setores responsáveis, encaminhando-

-as ao interessado; 
VI - manter histórico dos pedidos recebidos. 
Art. 6º. O pedido de informação deverá ser formulado junto ao Serviço de Informa-

ções ao Cidadão (SIC), pessoalmente ou por meio da internet, devendo ser utilizado o for-
mulário padrão disponibilizado no portal da Prefeitura de Santana de Parnaíba. 

§ 1º. Em cada formulário será permitido solicitar 1 (uma) 
informação. 
§ 2º. O pedido deve conter: 
a) o nome e a identificação do requerente; 
b) dados para contato, tais como telefone, endereço e e-mail; 
c) indicação do órgão ou entidade pública ao qual o pedido de informação deverá 

ser encaminhado; 
d) especificação da informação requerida. 
§ 3º. Não serão aceitos pedidos genéricos, cuja identificação do objeto ou inte-

lecção da informação requerida se mostre incompreensíveis, bem como pedidos desar-
razoados, que requeiram a produção ou processamento dos dados por parte do órgão 
demandado. 

§ 4º. O preenchimento do formulário padrão de que trata o “caput” deste artigo é 
condição essencial ao encaminhamento do pedido e consequente obtenção da informa-
ção pleiteada.  

Art. 7º. O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) deverá conceder o acesso ime-
diato às informações quando disponíveis.  

§ 1º. Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o SIC em prazo não su-
perior a 20 (vinte) dias deverá:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodu-
ção ou obter a certidão; 

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 
pretendido; 

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, 
o órgão ou entidade que detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou enti-
dade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.  

§ 2º. O prazo referido no § 1º deste artigo poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) 
dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. 

§ 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento 
da legislação aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) poderá oferecer meios 
para que o próprio interessado possa pesquisar a informação de que necessitar, atra-
vés do Portal da Transparência localizado no sítio da Prefeitura de Santana de Parnaíba.  

§ 4º. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou par-
cialmente sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, 
prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade 
competente para sua apreciação. 

§ 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, 
com anuência do interessado. 

§ 6º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impres-
so, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao inte-
ressado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir 
a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública 
da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o interessado declarar não dispor de 
meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. 

 Art. 8º. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hi-
póteses de reprodução de documentos, situação em que poderá ser cobrado exclusiva-
mente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utiliza-
dos, a ser fixado em ato normativo pelo Chefe do Executivo. 

 Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no “caput” des-
te artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de 
agosto de 1983. 

Art. 9º. Quando se tratar de acesso a informação contida em documento cuja ma-
nipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 
certificação de que esta confere com o original. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado pode-
rá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução se-
ja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. 

 Art. 10. É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa de aces-
so, por certidão ou cópia. 

 Art. 11. No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informa-
ções ou às razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, po-
derá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dias) a contar de 
sua ciência. 

 Parágrafo único. O recurso será dirigido à apreciação da autoridade hierarquica-
mente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar, no prazo 
de 05 (cinco) dias. 

  Art. 12.  Negado o acesso ao documento, dado e informação pelos órgãos ou en-
tidades da Administração Pública Municipal, o interessado poderá recorrer à Comissão de 
Reavaliação de Informações, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:  

 I - o acesso ao documento, dado ou informação não classificada 
como sigilosa for negado; 
 II - a decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou informação, total ou 

parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou a hie-

rarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou des-
classificação; 

III - os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, não tiverem sido observados; 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Comissão de 
Reavaliação de Informações depois de submetido à apreciação da autoridade hierarqui-
camente superior àquela que exarou a decisão impugnada.  

§ 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Comissão de Reavaliação 
de Informações determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessá-
rias para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, e neste Decreto.  

Art. 13. São consideradas passíveis de restrição de acesso, no âmbito da Admi-
nistração Pública Municipal, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I  -  prejudicar ou colocar em risco a autonomia municipal; 
II - colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
III - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações estratégicas para a mu-

nicipalidade, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e 
organismos nacionais e internacionais; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou 
monetária do Município; 
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas 
da Guarda Municipal;   
VI - colocar em risco a segurança de instituições ou de autoridades municipais e 

seus familiares, bem como autoridades nacionais e estrangeiras em trânsito no Municí-
pio; 

VII - violar os direitos inerentes à pessoa natural identificada ou identificável, nota-
damente os relativos à vida privada, intimidade, honra e imagem, bem como liberdades 
e garantias individuais. 

 
 Art. 14. O disposto neste Decreto não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e 

de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração 
direta de atividade econômica pelo Poder Público ou por pessoa física ou entidade priva-
da que tenha qualquer vínculo com a Administração. 

 Art. 15. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais. 

 Parágrafo único. Os documentos, dados e informações que versem sobre con-
dutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a 

mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. 
Art. 16. Para a classificação do documento, dado ou informação em determinado 

grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o crité-
rio menos restritivo possível, considerados: 

 I  - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade como 
um todo e do Município; 
 II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina 
seu termo final. 
 Art. 17. Os prazos máximos de restrição de acesso aos documentos, dados e in-

formações, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: 
 I - ultrassecreto: até 25 (vinte e cinco) anos; 
 II - secreto: até 15 (quinze) anos; 
 III - reservado: até 5 (cinco) anos. 
 Art. 18. A decisão de classificação do sigilo de informações deverá ser funda-

mentada e será de competência das seguintes autoridades: 
 I - no grau de ultrassecreto: 
 a) Prefeito; 
 b) Vice-Prefeito. 
 II - no grau de secreto ou reservado, das autoridades referidas no inciso I deste 

artigo, bem como: 
 a) Secretários; 
 b) autoridades máximas de autarquias, fundações e empresas públicas. 
 Art. 19. A autoridade que classificar documento, dado e informação como sigilo-

sos deverá encaminhar a decisão à Comissão de Reavaliação de Informações, no prazo 
de 15 (quinze) dias a partir da edição da classificação.  

 Art. 20. A Comissão de Reavaliação de Informações fará publicar, anualmente, 
em sítio disponível na internet e destinado à veiculação de dados e informações admi-
nistrativas:  

 I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos 
últimos 12 (doze) meses; 
 II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo; 
 III - relatório indicativo dos pedidos recebidos. 
 Art. 21. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transpa-

rente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como 
às liberdades e garantias individuais.    § 1º. As informações pessoais, a que se refere 
este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:  

 I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo 
prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e  

 II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de pre-
visão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.  

 § 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será res-
ponsabilizado por seu uso indevido.  

 § 3º. O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as 
informações forem necessárias:  

 I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legal-
mente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;  

 II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse pú-
blico ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as infor-
mações se referirem;  

 III - ao cumprimento de ordem judicial;  
 IV - à defesa de direitos humanos; ou  
 V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  
 § 4º. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem 

de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações 
voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.  

 Art. 22. Constituem condutas ilícitas do agente público municipal pela informa-
ção: 

 I - recusar-se a fornecer a informação requerida, retardar deliberadamente o 
seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou im-
precisa; 

 II - utilizar indevidamente informação que se encontre sob sua 
guarda; 
 III - subtrair, alterar, destruir, ou de qualquer modo inutilizar documento inerente 

à informação a ser prestada; e  
 IV - divulgar ou permitir a divulgação indevida à informação 
sigilosa ou pessoal. 
 Parágrafo único. Garantido o devido processo legal, com ampla defesa e o con-

traditório, e sem prejuízo das sanções cíveis e criminais, as condutas referidas neste ar-
tigo serão penalizadas nos termos do previsto no Estatuto dos Servidores do Município 
de Santana de Parnaíba. 

 Art. 23. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtu-
de de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público Municipal e deixar de observar 
o disposto neste Decreto e na Lei Federal nº 12.527, de 2011, estará sujeita às seguin-
tes sanções: 

 I - advertência;   
 II - multa; 
 III - rescisão do vínculo com o Poder Público; 
 IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  
 V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pú-

blica, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 § 1º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamen-

te com a sanção de multa, assegurando o direito de defesa do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º. A multa prevista no inciso II do “caput” será aplicada sem prejuízo da repa-
ração pelos danos e não poderá ser inferior a 60 UFESP’s, nem superior a 3.000 UFESP’s. 

 § 3º. A reabilitação referida no inciso V do “caput” será autorizada somente 
quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos re-
sultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do “caput”. 

§ 4º. A aplicação da sanção prevista no inciso V do “caput” é de competência ex-
clusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interes-
sado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 24. Fica criada a Comissão de Reavaliação de Informações presidida pela 
Controladoria Interna e, composta por representantes das seguintes Secretarias Muni-
cipais:  

I  - Controle Interno; 
II - Negócios Jurídicos; 
III - Administração; 
IV - Comunicação Social. 
Parágrafo único. É do titular de cada pasta a responsabilidade pela indicação do 

membro respectivo. 
 Art. 25. Compete à Comissão de Reavaliação de Informações:  
I - rever a classificação de informações ultrassecretas, secretas ou reservadas, 

de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada; 
II - conhecer dos recursos interpostos na forma do art. 12 deste 
Decreto. 
Art. 26. A Secretaria de Tecnologia da Informação será responsável por desen-

volver, implantar e estruturar ferramentas de Gestão Tecnológica, no quesito de transpa-
rência, disponibilizando a geração de pedidos, o acompanhamento e os relatórios estatís-
ticos de atendimento via internet. 

Art. 27. A Secretaria Municipal de Controle Interno fica responsável por monitorar 
a implementação do disposto neste Decreto, cabendo-lhe, neste mister, recomendar aos 
demais órgãos municipais eventuais medidas de aperfeiçoamento.   

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário. 
 Santana de Parnaíba, 7 de julho de 2017. 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
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 Registrado em livro próprio e  afixado no local de costume na data supra. 
 

 Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------

DECRETO  Nº  4.006,  DE  7  DE  JULHO  DE   2017
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar). 

 

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 

3.590, de 12 de dezembro de 2016, decreta: 

 

Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo 

valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados 

conforme segue: 

 

01-PODER LEGISLATIVO

0102-CÂMARA MUNICIPAL – SECRETARIA

0102-3.3.90.39-0103100032003- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

    Despesas   de   Custeio   –  Secretaria  Câmara

    (Código Contábil 12) ....................... R$ 715.900,00 

 

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste de-

creto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 

4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta: 

 

0102-CÂMARA MUNICIPAL – SECRETARIA

0102-4.4.90.52-0103100031001- Equipamentos e Material Permanente

    Equipamentos e Material Permanente – 

    Secretaria Câmara

    (Código Contábil 4) ......................... R$ 268.000,00 

 

0102-4.4.90.51-0103100031002- Obras e Instalações

    Construção,  Ampliação  e/ou  Reforma  do  Prédio   

    da Câmara Municipal inclusive Desapropriação

    e Afins 

    (Código Contábil 5) ......................... R$ 150.000,00 

 

0102-3.3.90.30-0103100032003- Material de Consumo

    Despesas de Custeio – Secretaria Câmara

    (Código Contábil 10) ......................... R$ 218.000,00 

 

0102-3.3.90.36-0103100032003- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

    Despesas   de  Custeio  –  Secretaria Câmara

    (Código Contábil 11) ......................... R$ 70.000,00 

 

0102-4.6.90.71-0103100540002- Principal   da   Dívida   Contratual   Resgatada

    Amortização de Dívida Contratada – Secretaria

    Câmara

    (Código Contábil 13) .......................... R$ 4.950,00 

 

0102-4.6.91.71-0103100540002- Principal da Dívida Contratual Resgatada

    Intra Orçamentário  Amortização  de  Dívida

    Contratada  –  Secretaria  Câmara

    (Código Contábil 14) .................. R$ 4.950,00

    SOMA................................... R$ 715.900,00 
 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Santana de Parnaíba, 7 de julho de 2017. 

 

 

 ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

 

  Registrado em  livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 

 

 Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------

DECRETO   Nº   4.008,  DE  13  DE  JULHO   DE   2017
(Nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-

lorização dos Profissionais da Educação). 

 

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei 

e considerando o disposto no artigo 24, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº 

11.494, de 20 de junho de 2007 e no Artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.806, 

de 31 de maio 2007, alterada pela Lei Municipal nº 2.813, de 31 de julho 

de 2007, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Acompanha-

mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-

ca e de Valorização dos Profissionais da Educação, conforme composição abaixo:  

 

I – 02 (dois) Representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um da Secretaria 
Municipal de Educação: 
 
a) titulares: José Gonçalves Soares Neto (SME)

  RG-11.142.036-2 

 

  Jane Aparecida Porcino de Oliveira Santos

  RG-15.904.718-3 

 

b) suplentes: Edite Adriana dos Santos Carneiro (SME)

     RG-20.040.770-3  

 

     Grasiela Missé (SME)

     RG-25.131.341-4 

 

II – 01 (um) Representante dos Professores da Educação Básica Pública:  
 

a)   titular:  Luiz Cesar Ferraz Barbosa

  RG-20.195.199-X  

 

b)   suplente: Anderson Santos de Souza

     RG-42.433.246-2 

 

III - 01 (um) Representante  dos  Diretores  das  Escolas  Básicas Públicas:  
 

a) titular:  Eliana Ximenes

          RG- 4.230.409  

 

b) suplente: Jefferson Fernandes Jardim

   RG-15.729935-1 

 

IV -  01 (um) Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Pú-
blicas Municipais de Educação Básica:  
 

a) titular:  Giselle da Silva Santiago

          RG-37.396.572-2 

 

b) suplente: André Luís Rossi Madanelo

   RG-11.112.819  

 

V - 02 (dois) Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas de Educação 
Básica:  
 

a) titulares: Sirlene Soares Nunes de Sousa

  RG-24.142.911-0 

 

  Cleyson Estevam Lopes da Silva

  RG-27.324.883-2 

 

b) suplentes: Rivaldavio de Souza Lima

     RG-15.885.757-4 

 

     Ana Paula de Oliveira Santana

     RG-27.267.844-2 

 

VI - 02 (dois) Representantes dos Estudantes das Escolas Municipais de Educação 
Básica: 
 

a) titulares: Lourenço dos Santos

  RG-12.899.911-0  

 

  Jéssica Paula de Sales

  RG-39.769.716-8 

 

b) suplentes: Carolina Oliveira Costa

     RG-50.216.890-0 

 

     Marlene Pereira de Souza

     RG-27.940.520-0 

 

VII – 01 (um) Representante do Conselho Municipal de Educação: 
 

a) titular:  Mônica Cardozo da Silva

          RG-22.537.878-4   

 

b) suplente:  Eber de Souza Estrêla

    RG-28.870.940-8 

 

VIII – 01 (um) Representante do Conselho Tutelar:  
 

a) titular:  Ana Lúcia Nogueira de Sant’Ana Silva

          RG-25.131.782-1   

 

b) suplente: Alex Dellamura de Souza

   RG-33.904.495-0 

 

Art. 2º. O  mandato  dos  membros  do  Conselho  Municipal  de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação será de 02 (dois) anos, sendo permitida uma 

única recondução, para o mandato subsequente. 

 

Art. 3º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Santana de Parnaíba, 13 de julho de 2017. 

 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

 

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 

  

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos 

---------------------------------------------

DECRETO  N°  4.007,  DE  12  DE  JULHO  DE  2017
(Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terras localiza-

da na Fazenda Itahyê, Santana de Parnaíba-SP). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para  fins  de desapropriação, por via ami-

gável ou judicial, área de terras localizada na Fazenda Itahye, Santana de Parnaíba-SP, 

que consta pertencer ao ESPÓLIO DE ALBERTO JACKSON BYNGTON JUNIOR, ou quem 

de direito, constituída de 9.594,90m² (nove mil, quinhentos e noventa e quatro metros e 

noventa centímetros quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo, em anexo, 

que ficam fazendo parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º. A área declarada de utilidade pública, na forma do artigo 1º, destina-se à melho-

ria do sistema viário. 

Art. 3º. A desapropriação  de que trata  este  Decreto é de  natureza URGENTE, para efei-

tos de imediata imissão de posse da área em referência, em conformidade com o dispos-

to no artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365/41 e posteriores alterações. 

Art. 4º. As despesas  decorrentes  com a execução  deste Decreto correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, constante do orçamento vigente. 

Art. 5º. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Santana de Parnaíba, 12 de julho de 2017. 

 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

 

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra. 

  

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

 

NOTA 
Portaria nº 1.832, de 10 de julho de 2017, exonera à pedido o Senhor WELLINGTON 
PAULO VIEIRA, portador do RG n.° 41.742.379-2/SSP-SP, do cargo efetivo de Guar-
da Municipal Comunitário - 3ª Classe, grupo GMC, nível IA, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Urbana.  

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba. 

---------------------------------------------
N O T I F I C A Ç Ã O 

Notifico a Senhora CLAUDIA MARIA DA SILVA LORDELO, portadora da cédula de 
identidade n° 35.095.263-2/SSP-SP, a comparecer na Secretaria Municipal de Ad-
ministração, Setor de Recursos Humanos - Admissão, sito a Rua São Miguel Arcan-
jo, n° 90 - Centro - Santana de Parnaiba/SP, para cumprimento da decisão judicial 
n° 0020552-25.2013.8.26.0068, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) 
dias, sob pena de não o fazendo caracterizar-se Renúncia ao Direito.  
                    

Santana de Parnaíba, 14 de julho de 2017. 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaiba.

---------------------------------------------
CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados pa-
ra apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta pu-
blicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Cen-
tro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado. Concurso Público 
002/2013 Enfermeiro: 100- Noely de Oliveira Porto MartinsRG/SP-32.972.435-6. 
Fonoaudiólogo: 011- Vanessa Esquerdo Araujo dos SantosRG/SP-30.214.184-
4. Concurso Público 001/2015 Agente de Serviços Públicos: 022- Jefferson da 
Silva Santos-RG/SP-30.957.302-6. Motorista: 032- Paulo Roberto Nogueira-RG/
SP-30.174.522. Oficial de Manutenção (Pedreiro): 010- Andrade Menezes dos 
Santos-RG/SP-40.101.868-4. Médico: 026- Heloisa Helena Toledo de Lima-RG/
SP-16.375.842-6. Médico com Especialização em Pediatria: 015- Ana Carolina 
de Paula-RG/SP-24.698.277-9. Concurso Público 002/2015 Agente Comunitário 
de Saúde (UBS Cento e Vinte Microárea VII): 020- Tatitane Jatobá da Silva-RG/
SP-1330668430. Agente Comunitário de Saúde (USA Parque Santana Microá-
rea VIII): 025- Carlos Alexandre de Lima-RG/SP-26.431.7798. Concurso Público 
001/2016 Auxiliar de Farmácia: 017- Erik Ribeiro PereiraRG/SP-43.586.852-4. 
Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 008- Karin Américo 
Mossato-RG/SP-19.446.204-3. Concurso Público 002/2016 Oficial Administra-
tivo: 002- Stefani Aparecida Alves-RG/SP-37.898.301-5; 003- Bruno Baptista de 
Lima-RG/SP-32.783.416-X; 004- Raphael Jia Juen HwangRG/SP-37.830.700-9; 
005- Francine Miranda e Silva-RG/SP-32.011.390-5; 006- Michelle de Moura-RG/
SP-48.484.958-X. Técnico de Enfermagem: 002- Beatriz Angel de Azeredo Soares 
André-RG/SP-40.141.290-8. Médico Plantonista com Especialização em Pedia-
tria: 014- Ariadne de Oliveira Dessunte-RG/SP-9022880. 
  

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO

Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fica convocado para apre-
sentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na 
Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos 
documentos enumerados no edital supracitado. Processo Seletivo 005/2015 Au-
xiliar de Desenvolvimento Infantil: 077- Glícia Novaes Silva-RG/SP-59.765.919-
9; 078- Ericleide de Lima-RG/SP-48.627.641-7; 079- Maira Lage Pontes-RG/SP-
49.095.620-8; 080- Joyce Carla Arvoredo-RG/SP30.876.526-6; 081- Alessandra 
da Costa Pinheiro de Souza-RG/SP-24.408.601-1; 082- Raquel Guedes da Silva-
-RG/SP-40.602.393-1; 083- Dulcineia Correia de Jesus-RG/SP-30.883.795-2; 084- 
Harmoliany da Silva Genovez-RG/SP36.863.794-3; 085- Maria de Fatima Batista 
Moura Lopes-RG/SP-37.084.717-9; 086- Alini Silva Rabello-RG/SP-58.764.805-3; 
087- Ana Rosa Sena de AraújoRG/SP-48.242.566-0. 
 

 CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO

Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apre-
sentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação 
na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos 
dos documentos enumerados no edital supracitado. Processo Seletivo 004/2016 
Médico com Especialização em Pediatria: 004- Vinicius Spazzapan Martins-RG/
SP-44.074.964-5. Médico Plantonista: 001- Gustavo Diegues de Mendonça-RG/
SP-26.383.550-9. 

 
CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado 
para apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado. Processo Se-
letivo Simplificado 002/2017 Médico com Especialização em Ultrassonografia: 
003- Fernando Hideo Ueno-RG/SP-34.477.332-2.  

Santana de Parnaíba, 14 de julho de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA    
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