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Número 1 em empregabilidade

25/10

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)

879 vagas

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”

Prefeitura realiza Audiência 
Pública do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado

Aluno de Santana de 
Parnaíba conquista Torneio 
Mundial WorldSkills 2017

Acervo Senai Foto Márcio Koch

Santana de Parnaíba desta vez foi des-
taque no cenário mundial. No WorldSkills 
2017, competição que premia os melho-
res alunos de cursos profissionalizantes do 
mundo, disputado entre os dias 15 a 18 de 
outubro em Abu Dhabi, nos Emirados Ára-
bes, Gabriel Alves, campeão paulista e brasi-
leiro da categoria, conquistou a medalha de 
excelência no torneio. 

O resultado, somado aos demais parti-
cipantes da competição, deixou o Brasil em 
2º lugar no Ranking geral e em 4º lugar no 
ranking de medalhas (26). Com mais de 60 
países disputando a competição, o Brasil le-
vou 49 participantes sendo a segunda maior 
delegação a participar do torneio.

Morador do bairro Cidade São Pedro, Ga-
briel Alves desde a infância sempre estudou 
nas escolas do município, sendo muito dedica-
do, além de ser elogiado pelos professores nos 
estudos, por conta do seu grande potencial e 
aplicação nas atividades escolares. (RM)

Na última semana a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Am-
biente, realizou no Cine Teatro Coronel Raymun-
do a primeira audiência pública sobre o PDUI – 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado.

O evento contou com a presença de autori-
dades municipais e do Estado, representantes 
da sociedade civil e da EMPLASA, responsável 
pelo conselho de desenvolvimento da RMSP, 
além de moradores de diversas regiões que 
conheceram sobre o plano e também puderam 
dar sugestões sobre as melhorias que deve-
riam ser implementadas na cidade.

Entre as propostas feitas pelos moradores 
do município estava a implantação do trans-
porte ferroviário de carga e de passageiros, 
construção de ciclovias nas margens dos 
rios, entre outras. Santana de Parnaíba perten-
ce a sub-região oeste, formada pelas cidades 
de Osasco, Barueri, Itapevi, Pirapora, Carapi-
cuíba e Jandira, onde acontecerão as outras 
etapas das audiências públicas. (RM)

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Moradores de Alphaville 
participam de reunião de 

combate a dengue

Prefeitura realiza processo 
de regularização de imóveis 

na cidade
Foto Ilustrativa Foto Sandro Almeida

A prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, 
está realizando o processo de regularização das 
edificações clandestinas ou irregulares da cidade, 
em conformidade com a lei municipal nº 3287. 

O objetivo visa atender aos proprietários que 
construíram seus imóveis fora dos padrões le-
gais ou de forma clandestina, regularizados pelo 
poder público.

Além de ter o imóvel regularizado, o morador 
terá direito ao “Habite-se”, documento que valori-
za seu patrimônio. 

Para conseguir a regularização, o proprietário 
deverá realizar intervenções para que fique dentro 
das normas exigidas, além de atender às metragens 
mínimas quanto a frente e a área que não obedeça 
aos recuos, taxa de ocupação, coeficiente de apro-
veitamento, altura da edificação onde o zoneamento 
exige, exceto a metragem mínima do terreno, que é 
exigida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Os interessados em regularizar o seu imóvel, 
deve verificar o conteúdo da lei no site da prefeitu-
ra (www.santanadeparnaiba.sp.gov.br), no link Atos 
Oficiais e os documentos necessários no link da Se-
cretaria de Obras, na secretaria que fica na rua Miguel 
Arcanjo, 100 ou no telefone: (11) 4622-7519. (RM)

Na última terça-feira(24/10), no CES – Cen-
tro de Educação e Sustentabilidade em Alpha-
ville, a prefeitura, por meio da Administração 
Regional Alphaville e da Secretaria de Saúde, fi-
zeram uma reunião com representantes, mora-
dores e diretores dos condomínios de Alphavil-
le e Tamboré para apresentar palestra sobre as 
ações que a prefeitura tem feito para combater a 
dengue no município.

Ao todo 26 pessoas participaram da reunião 
acompanhando atentamente as orientações dos 
representantes do Centro de Vigilância Epidemio-
lógica da prefeitura e afirmaram que apenas a for-
ça da união entre o poder público e a população 
podem vencer o mosquito transmissor.

“É muito importante à participação do poder 
público em união com os moradores, assim a 
ajuda, prevenção e fiscalização ficam mais in-
tensas e conseguimos agir mais rapidamente 
contra a dengue. Em nosso residencial fazemos 
o monitoramento de vetores de combate que 
minimizam as ações do mosquito”, comentou 
Cláudio Viggiani, diretor administrativo do Resi-
dencial 18 do Forte. (AS)

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

Assistente de vendas Fazendinha 1  Ens. Médio 

Assistente de vendas Centro 3 Ens. Médio

Atendente balconista Fazendinha 1 Ens. Médio

Auxiliar de expedição Fazendinha 1 Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 90 X Ens. Médio

Auxiliar de logística P. Tamboré 5 X Ens. Médio

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha  8 X Fundamental

Conferente de carga e descarga Fazendinha  80 Ens. Médio

Corretor de imóveis Alphaville 30 Ens. Médio

Corretor de imóveis Polvilho 40 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 230 Ens. Médio

Costureira em geral Fazendinha 5 Fundamental

Fresador CNC Fazendinha 1 Ens. Médio

Instalador de antenas de TV São Pedro 4 Ens. Médio

Mecânico de manutenção elétrica Fazendinha 1 Ens. Médio

Instalador de antenas de TV São Pedro 4 Ens. Médio

Mecânico eletricista de auto Fazendinha  1 Ens. Médio

Motofrentista Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Tamboré 275 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 85 X Ens. Médio

Padeiro Fazendinha 1 Fundamental

Saladeiro Centro 1 Ens. Médio

Salva-vidas Campo da Vila 1 Ens. Médio

Serralheiro Polvilho  1 Fundamental

Soldador Polvilho 1 Fundamental

Tapeceiro de autos Fazendinha 1 Fundamental

Vendedor interno Fazendinha  2 Ens. Médio

Vendedor pracista Fazendinha 3 Ens. Médio

Vendedor pracista São Pedro 6 Ens. Médio
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Além de realizar o exame, as mulheres receberam 
orientações sobre a importância do diagnóstico precoce 

para combater a doença

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Sandro Almeida

A 
prefeitura, por meio do Fun-
do Social de Solidarieda-
de e da Secretaria de Saú-
de, realizou mais uma ação 

na luta contra o câncer de mama. 
No último sábado (21/10), no Cen-
tro de Saúde da Mulher Parnaibana, 
foi realizado o mutirão de mamo-
grafia, que faz parte da 5ª edição da 
Campanha Outubro Rosa, que visa 
conscientizar as mulheres sobre o 
câncer de mama.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde mais de 150 mulheres pas-
saram pelo local neste dia para rea-
lização do exame. A unidade agora 
conta com mamógrafo digital, que 

proporciona com que o resultado 
saia com mais rapidez e detalhado, 
obtendo 90% de acerto no diagnós-
tico.  A mamografia é o exame mais 
eficaz para diagnosticar o câncer e 
deve ser realizado uma vez por ano 
em mulheres de 40 anos ou mais, 
pois é, a partir dessa idade, que a 
doença começa a se manifestar de 
maneira mais intensa. Quando des-
coberto precocemente, as chances 
de cura chegam a 95% dos casos.

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, nos últimos anos a 
procura para o exame na cidade vem 
crescendo expressivamente, o que 
permitiu o aumento no número de 
diagnosticos precoces, aumentan-
do as chances de cura da doença. 

Mulheres sendo atendidas na recepção do Centro de Saúde
da Mulher Parnaibana no Mutirão de Mamografia

Prefeitura assina convênio de 
implantação do sistema Detecta

em Santana de Parnaíba
Sistema possibilitará a localização de veículos roubados 
que entrarem no território municipal, além de monitorar 

as regiões para inibir ações criminais

Texto: Cíntia Almeida
Foto Fabiano Martins

P
ara que haja ainda mais 
eficiência no patrulhamen-
to das vias, a prefeitura, 
por meio da Secretaria de 

Segurança Urbana, assinou na úl-
tima quarta-feira (25/10), o con-
vênio com a Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado de São 
Paulo para a implantação do De-
tecta, sistema inteligente de moni-
toramento criminal no munícipio. 

A assinatura foi realizada na 
sede da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado pelo Prefeito 
Municipal e pelo Secretário Esta-
dual de Segurança Pública, Magi-
no Alves Barbosa Filho.

O sistema irá auxiliar a Guarda 
Municipal Comunitária (GMC) na 
identificação de veículos envolvi-
dos em crimes e em breve esta-
rá em funcionamento. Com esse 
sistema será possível a localiza-
ção de um suspeito, que esteja 
fugindo com um veículo de uma 
determinada cor por meio do nú-
mero da placa. O sistema pode ser 
configurado para localizar todos os 
veículos pela placa e cor registra-
da, assim irá apresentar a localiza-
ção fazendo um mapeamento do 
município. As câmeras de monito-
ramento serão instaladas em todas 
as entradas da cidade e, as que já 
existem no Centro Histórico, serão 
integradas ao novo sistema.

O Detecta será instalado em todas as entradas da cidade e 
possibilitará uma intervenção ainda mais rápida da GMC

Mutirão de Mamografia atende 
centenas de pessoas no Centro de 

Saúde da Mulher Parnaibana
Recanto do Parque conquista 

Copa Santana de Futsal
Equipe do Parque Santana vence Pertubados por 4 a 2

e termina o torneio de forma invicta

Texto: Cíntia Almeida
Foto Sandro Almeida

N
a última sexta-feira 
(20/10), a prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Atividade 

Física, Esporte e Lazer (SMA-
FEL), promoveu a final da Copa 
Santana de Futsal, disputada pe-
las equipes do Pertubados e Re-
canto do Parque, no Ginásio Ar-
mando Frediani.

O público que compareceu 
ao ginásio pôde conferir uma 
partida bem disputada entre as 
equipes. O time do Pertubados 
abriu o placar com o gol de Wa-
shington Ferreira e em segui-
da foi a vez do jogador Adeilton 
Menezes da Silva ampliar pa-
ra o Pertubados. O Recanto do 

Parque foi para o tudo ou nada 
e, após insistirem, marcaram 
seu primeiro gol com o cami-
sa 7 Igor Conceição. Mostrando 
otimismo a equipe não desistiu 
em nenhum momento e, novo 
ataque do Recanto, o camisa 7 
fez o segundo dele e deixou tu-
do igual.

Disposto a ser campeão da 
Copa Santana o Recanto do 
Parque mostrou toda sua garra 
e virou o placar com um gol de 
Rogenio Pereira.  Faltando pou-
cos minutos para o término da 
partida foi a vez do camisa 11, 
Renato Alcântara, ampliar, fe-
chando o placar em 4 a 2 para o 
Recanto do Parque, que levou o 
título de campeão da Copa San-
tana de Futsal.

Jogadores do Recanto do Parque posam para a foto com o
troféu de campeão da Copa Santana de Futsal

“Depois dos 40 anos toda mulher deve fazer este 
exame. A prefeitura está de parabéns por realizar 

uma ação tão importante para a nossa saúde e 
por promover esse mutirão, pois possibilita a 

oportunidade de quem trabalha durante a semana, 
realizar o exame de mamografia.” 

Maria de Lurdes
Moradora do Parque Santana

Levantamento do IEG-M mostra que o nível dos profissionais 
de saúde, a qualidade no atendimento e a infraestrutura foram 

as áreas que obtiveram as avaliações mais positivas

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch e Fabiano Martins

M
ais uma vez Santana de 
Parnaíba vem mostrando 
porque foi classificada 
como a segunda melhor 

gestão pública do país, pela forma 
como administra os recursos mu-
nicipais nas áreas mais importantes 
da cidade. De acordo com o último 
levantamento realizado pelo IEG-M, 
Índice de Efetividade da Gestão Mu-
nicipal, órgão ligado ao Tribunal de 
Contas do Estado, a cidade obteve o 
conceito A em saúde pública, a me-
lhor média do município nessa área 
dos últimos três anos.

Para chegar a essa conclu-
são o tribunal de contas avaliou 
como positivo o atendimento ofe-
recido a população, as ações da 
equipe de saúde da família, o alto 
nível dos profissionais de saúde, 
além da infraestrutura das unida-
des localizadas no município. 

Esse reconhecimento é reflexo 
de todo o investimento realizado na 
saúde que, nos últimos cinco anos, 
visando oferecer um atendimento 
cada vez melhor a população que 
utilizam os serviços de saúde públi-

ca do município, que implantou um 
Centro de Saúde da Mulher, refor-
mou e ampliou a UBS do bairro Cen-
to e Vinte, instalou a primeira unida-
de de saúde pública em Alphaville, 
inaugurou uma das maiores unida-
des de pronto atendimento (UPA) 
24 horas na Fazendinha, além de 
reformar todas as outras unidades 
do município e está construindo 
um complexo hospitalar no Jardim 
São Luís, que será formado por um 
Pronto Socorro Infantil e pelo novo 
Centro de Especialidades Parnaiba-
no (CEP). Atualmente o município 
conta com o maior estoque de me-
dicamentos da região, com cerca 
de 218 tipos de remédios, reabas-
tecidos periodicamente.

Neste ano, foram adquiri-
dos quatro novos ultrassons com   
tecnologia 3D e 4D, triplicando a 
capacidade de atendimento, além 
da aquisição de 09 eletrocardio-
gramas, 09 desfibriladores, car-
dioversor, ventiladores pulmona-
res e de 1500 glicosímetros.  As 
unidades do município não pos-
suem filas para realização de exa-
mes e conta com um centro de 
Endoscopia no PAM Santa Ana.

Cidade ganhou conceito “A” em saúde pública pelo TCE

Moradores da Cidade São Pedro 
comemoram a inauguração do 

Novo colégio Bernardino
Unidade educacional é a oitava inaugurada na cidade em 
quatro anos e tem capacidade para mais de 900 alunos

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto Fabiano Martins

A 
prefeitura, por meio das Se-
cretarias de Obras e de Edu-
cação, inaugurou no último 
sábado (21/10), o novo Co-

légio Municipal Bernardino Marques 
da Silva, localizado na Rua Gavião, 
360 no bairro Cidade São Pedro.

Centenas de pessoas, entre 
autoridades do município e mora-
dores acompanharam a cerimô-
nia de inauguração da nova escola 
do bairro. São mais de 3000m² de 
área construída, divididos em dois 
pavimentos contendo 13 salas de 
aula, duas salas de uso geral, bi-
blioteca, coordenação pedagógica, 
sala da diretoria e de assistente de 
direção, setor administrativo, sala 

dos professores, cozinha, almoxa-
rifado, dispensa, lavanderia,  além 
do pátio e um amplo estacionamen-
to para os professores e funcioná-
rios do colégio. Para atender as 
normas de acessibilidade, a escola 
também conta com banheiros e ele-
vador, oferecendo conforto e como-
didade aos alunos com deficiência. 

O colégio irá atender os alunos 
do ensino infantil (pré 2) e ensino 
fundamental 1 (1º ao 5º ano) . Ao 
todo são mais de 900 vagas. Este é 
o oitavo colégio inaugurado nos úl-
timos quatro anos, sendo que nes-
te ano foi entregue a unidade esco-
lar João de Barro e reformadas as 
escolas Ayrton Senna e Curumim, 
gerando cerca de três mil vagas na 
rede municipal.  

Alunos em uma das salas do novo colégio Bernardino,
inaugurado no último sábado (21/10)

Santana de Parnaíba alcança 
nota máxima em Saúde Pública no 

Tribunal de Contas do Estado

Prefeitura entrega certificado de 
conclusão do PRINT School para

60 alunos da Rede Municipal
Projeto realizado em parceria com a gráfica Plural já 

formou mais de 240 alunos oferecendo a oportunidade de 
aprenderem uma profissão

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto Sandro Almeida

I
nvestir em educação como 
forma de inclusão dos alu-
nos da rede municipal de en-
sino no mercado de trabalho 

é uma das prioridades da admi-
nistração municipal. Para tanto, 
é fundamental parcerias envol-
vendo a Prefeitura de Santana 
de Parnaíba e as empresas ins-
taladas na cidade. 

Uma destas parcerias, que 
tem obtido grandes resultados, 
envolve a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação, e a 
empresa Plural Editora e Gráfica 
Ltda no projeto Print School que, 
na última sexta-feira (20/10), 
promoveu a formatura da oitava 
turma de profissionais.

A cerimônia foi realizada no 
auditório da Etec Bartolomeu Bue-
no e contou com a presença do 
Prefeito de Santana de Parnaíba, 
do secretário de Educação Cle-
cius Romagnoli, de autoridades 
municipais, Diretores da Plural, 
além dos pais que estiveram pre-

sentes na cerimônia e realizaram 
as entregas dos certificados aos 
alunos que concluíram o curso.

O objetivo do Print School é 
capacitar os alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Santana de 
Parnaíba para desempenhar a 
função de Auxiliar Gráfico. A par-
ceria existe desde 2009 e já for-
mou 240 estudantes da cidade, 
dos quais 103 foram contratados 
pela empresa. Neste ano, mais 60 
jovens passam a fazer parte des-
tes alunos que participaram do 
curso e foram selecionados pela 
gráfica Plural.

Durante os cinco meses de 
duração os alunos adquirem co-
nhecimento teórico e prático, 
além de participarem de todo o 
processo de confecção gráfica, 
que vai desde o fluxo de produ-
ção até o acabamento e expedi-
ção. Após a formação, os jovens 
são avaliados pelo sistema de 
seleção interna da Plural, chama-
do de ‘Detecção de Talentos’, pa-
ra analisar o potencial dos alunos 
e assim fazer a contratação.

Alunos participam da cerimônia de conclusão do curso
Print School realizada na ETEC Anhanguera

“Não tenho palavras para agradecer a 
cada um que possibilitou a construção 
do novo Bernardino. Fico muito feliz 
pois sei que a história do meu avô ainda 
está viva na cidade. Uma homenagem 
como essa foi um grande presente para 
a minha família”

Carolina Marques - Neta do Bernardino,
que leva o nome da escola

DECISÃO DE FUTSAL

“O Detecta é uma ferramenta tecnológica de 
ponta que vai possibilitar uma intervenção rápida 

da Guarda Municipal. Esse sistema trará mais 
segurança à população, que merece essa atenção 

do poder público municipal e do poder executivo 
estadual” 

Magino Alves Barbosa Filho
Secretário de Segurança Pública do Estado
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COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços N.º 010/2017 – Proc. Adm. Nº 827/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
para CONSTRUÇÃO DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – REFÚGIO DOS BANDEI-
RANTES, sito à Av. Ouro Branco, s/n – Refúgio dos Bandeirantes – Santana de Parnaíba 
– S.P. Considerando que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase 
de classificação, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da empresa COPLEM EN-
GENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, o objeto da Tomada de Preços nº 010/17

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tomada de Preços N.º 013/2017 – Proc. Adm. Nº 929/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de EXPANSÃO 
SEMAFÓRICA VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, sito no cruzamen-
to das Avenidas Yojiro Takaoka e Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues/UNIP - Alpha-
ville - Santana de Parnaíba/SP.  Considerando todos os fatos ocorridos na sessão de 
23/10/2017, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO a favor da empresa FOKUS BRASIL SI-
NALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, o objeto da Tomada de Preços nº 013/17.

Santana de Parnaíba, 25 de outubro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

----------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA,

E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – FINAL
Pregão Presencial n.º 049/17 – Proc. Adm. nº 340/17

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE UNIFOR-
MES ESCOLARES, EM ATENDIMENTO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDITAL ELA-
BORADO NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DOS TC’S Nº 
007659.989.17-2, 007681.989.17-4 E 007815.989.17-3). O Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas no procedimento supra, 
a Secretaria Municipal de Educação, através do Memorando 4.769/2017 promoveu o se-
guinte julgamento:  Empresa NKS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – Lotes 03, 04 e 05, amostras APROVADAS;  Na oportu-
nidade, ADJUDICO e HOMOLOGO os itens finais do certame supra, a favor da empresa 
NKS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 
para os lotes 03, 04 e 05. 

Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 132/2017 – Proc. Adm. n.º 823/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA (MEZANINO).
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa ON EVENTOS LTDA - ME.
 

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 143/17 – Proc. Adm. nº 863/17
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de GRAMAS (ESMERALDA, 
BATATAIS, SÃO CARLOS E BERMUDAS) para utilização em taludes e paisagismo urba-
no. ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa ATACADÃO DA GRA-
MA BH EIRELI - ME

Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 154/17 – Proc. Adm. nº 939/17
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de automóvel tipo CAMI-
NHONETE DE RESGATE PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EQUIPADA, em 
atendimento aos munícipes de Santana de Parnaíba.  ADJUDICO e HOMOLOGO o cer-
tame supra a favor da empresa BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TRÂNSITO E 
TRANSPORTES LTDA ME.

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------------
COMUNICADO DE SEGUNDA ANÁLISE DE AMOSTRA e

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PARCIAL)
Pregão Presencial n.º 131/2017 – Proc. Adm. n.º 822/2017

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de FRALDAS DESCARTÁVEIS 
E CORRELATOS. O município de Santana de Parnaíba faz saber que, após interposição e 
julgamento de recurso interposto pela empresa Quality, a Secretaria Municipal de Saúde 
reviu a análise dos itens 02, 03 e 04, considerando as amostras APROVADAS.
Ainda com relação às amostras já apresentadas, a SMS julgou APROVADOS os itens 01 
e 05 apresentados pela empresa QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – EPP. 
Faz-se necessário o agendamento de nova sessão pública para a abertura de envelope 
de habilitação de segunda classificada no item 08, tendo em vista a reprovação da amos-
tra apresentada pela primeira classificada. Fica então reservada a data de 25/10/2017 
às 15h00min para abertura do envelope de habilitação da empresa PAMP & VAND CO-
MÉRCIO VAREJISTA LTDA – EPP, segunda colocada no item 08, no mesmo endereço 
da sessão inicial. Tendo em vista o julgamento publicado no DOE-SP de 28/09/17, bem 
como o julgamento e as considerações acima, ADJUDICO e HOMOLOGO PARCIALMEN-
TE o presente certame para as empresas: QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MEDI-
CAMENTOS LTDA para os ITENS 02, 03 e 04; SELETO ATACADISTA EIRELI - ME para 
os ITENS 06, 07 e 09; e QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – EPP para os 
ITENS 01 e 05;

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------------- 
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA/CATÁLOGO e

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 099/17 – Proc. Adm. nº. 0523/17

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de CAMARA PARA ARMAZENAMEN-
TO DE VACINA VERTICAL (CAPACIDADE 98.000 DOSES).
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria Municipal de Saúde jul-
gou APROVADO o Catálogo apresentado pela empresa ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGE-
RAÇÃO LTDA, bem como que a manifestação da sessão não procede, já que no catálogo 
apresentado consta que o produto possui a informação questionada (temperatura diatér-
mica).  Tendo em vista o julgamento acima, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certa-
me a favor da empresa ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

----------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 106/2017 – Proc. Adm. nº. 727/2017
Objeto: Registro de preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA SOB MEDIDA E CORRELATOS em 
atendimento a Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 meses. O muni-
cípio de Santana de Parnaíba faz saber que, após suspensão da sessão ocorrida em 
04/10/2017, foi efetuada análise da documentação de habilitação da melhor classificada, 
mais precisamente os Atestados de Capacidade Técnica apresentados, tendo em vista a 
incompatibilidade entre as unidades de medida exigidas em edital e as que constam nos 
Atestados apresentados, bem como a grande quantidade destes, para que se atendesse 
o edital e a justificativa já apresentada ao TCE-SP.  Após relacionar os itens compatíveis e 
efetuar os cálculos necessários o Pregoeiro deliberou por julgar HABILITADA a empresa 
LSKL MARCENARIA LTDA – EPP, para os Lotes 01, 02, 03, 06, 07 e 08, tendo em vista 
o atendimento dos itens solicitados como parcela de relevância; e julgá-la desclassifica-
da para os Lotes 04 e 05, já que os atestados apresentados não atingiram a metragem 
requisitada na parcela de relevância para o Lote 04 – Gabinete; e para o Lote 05 – Lousa, 
mesmo sendo solicitado de forma qualitativa, não foi apresentado nenhum atestado com 
o item. Tendo em vista o acima exposto, fica aberto o prazo de 3 (três) dias úteis a con-
tar desta publicação (até 30/10/17) para eventual interposição de recurso. Se interposto, 
ficam reservados os três dias úteis subsequentes para apresentação das contrarrazões. 

Em tempo e visando a celeridade, convocam-se as participantes para nova sessão públi-
ca de abertura do envelope de Habilitação da 2ª classificada nos lotes 04 e 05, Marcena-
ria e Carpintaria Parnaíba Ltda – EPP, a se realizar no mesmo local da sessão inicial, no 
dia 26/10/17 às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

---------------------------------------------------- 
COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial n.º 153/17 – Proc. Adm. nº 938/17
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO de CAMINHÃO EQUIPADO PA-
RA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, em atendimento à solicitação da Secretaria Mu-
nicipal de Transporte e Trânsito. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, as 
empresas: DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, SINALCEU SINALIZAÇÃO e 
COFIPE VEÍCULOS LTDA, licitantes interessadas em participar do certame supracitado, 
solicitaram pedidos de esclarecimento referente aos Itens 2.1.2 e especificações técni-
cas do termo de referência do edital. Em tempo informamos que os esclarecimentos so-
licitados foram divulgados no site do município www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na 
aba serviços para sua empresa e enviados para os endereços eletrônicos dos licitantes 
que retiram edital. O edital retificado nos termos necessários estará disponível a partir de 
21/10/2017. Fica mantida a data de abertura do certame, dia 24/10/2017, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------------------------- 
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS

Tomada de Preços N.º 012/2017 – Proc. Adm. Nº 0913/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
para REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONTANHA 
ENCANTADA, sito à Rua dos Caquizeiros, 45 – parque Santana - Santana de Parnaíba/
SP.  A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que, julgou HABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA CASTRO & 
FILHO LTDA ME (Ressalva: após apontamento da empresa COSTA E COSTA CONSTRU-
ÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME a comissão verificou junto aos arquivos desta Secreta-
ria a autenticidade da CRC)  COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME, 
CONSTRUMART CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,CONSTRUTORA MAXFOX LTDA, POLARMIX 
NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA EPP,CONSTRUJOB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
TPD ENGENHARIA LTDA EPP, VG AÇOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO LTDA EPP, COLINAZ ENGENHARIA EIRELI ME, CITYSTAR CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA EIRELI, LETCON CONSTRUTORA LTDA EPP Ressalva: após apontamento da 
empresa COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME a comissão verifi-
cou junto aos arquivos desta Secretaria a autenticidade da CRC) e ERA TÉCNICA ENGE-
NHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Ressalva: após apontamento da empresa 
COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI ME a comissão verificou junto 
ao site do CREA SP a autenticidade da certidão de acervo técnico), por apresentarem do-
cumentação válida e dentro das exigências do edital. Julgou, INABILITADAS as empre-
sas: CONSTRUTORA LETTIERI CORDONARO LTDA por não atender integralmente ao item 
10.2 alínea b do edital (Certidão de Débitos para com a Fazenda Estadual - débitos ins-
critos em dívida ativa) e PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP por não atender integralmente aos itens 10.1 alínea h (demonstrativos de índices fi-
nanceiros – IE – Índice de Endividamento) e 10.1 alínea k (certidão de registro de profis-
sional e quitação) Fica desde já, aberto prazo para eventuais interposições de recursos 
nos termos do disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

----------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 - PROPOSTAS
Tomada de Preços N.º 011/2017 – Proc. Adm. Nº 0867/2017 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a EXE-
CUÇÃO DE ARQUIBANACADA COM CAPACIDADE TOTAL PARA 5050 PESSOAS NO 
CAMPO MUNICIPAL, sito à rua João Santana Leite, s/n – Campo da Vila -Santana de 
Parnaíba/SP.  A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de San-
tana de Parnaíba faz saber que, julgou CLASSIFICADAS as propostas apresentadas, da 
seguinte forma: TETO CONSTRUTORA S.A. – R$ 852.294,43; FIG INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA – R$ 854.429,98; DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP – R$ 992.205,40; PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP – R$ 992.566,50 E CONSTRUTORA MAXFOX LTDA – R$ 999.066,96. Fica desde já, 
aberto prazo para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 
109, inciso I “a” da Lei 8666/93. 

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

----------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E RETIFICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 154/17 – Proc. Adm. nº 939/17
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de automóvel tipo CA-
MINHONETE DE RESGATE para utilização DO CORPO DE BOMBEIROS EQUIPADA, em 
atendimento aos Munícipes de Santana de Parnaíba. O Município de Santana de Parnaí-
ba faz saber que, considerando o pedido de impugnação e retificação, redige a resposta 
abaixo: A interposição da empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, foi recebida 
apenas como pedido de RETIFICAÇÃO, no que tange ao prazo de entrega do objeto de 10 
dias sendo ampliado para 45 dias úteis, podendo ser excepcionalmente prorrogado, des-
de que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura, a fim 
de não frustrar a participação ou a competitividade do certame. O edital retificado estará 
disponível a partir de 20/10/2017, sendo mantida a data de abertura para 24/10/2017, já 
que não há impacto na elaboração da Proposta Comercial. 

 
Santana de Parnaíba, 19 de outubro de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
----------------------------------------------------

AVISO DE LICITAÇÃO/COMUNICADO DE DESERTO - REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/17 – Proc. Adm. nº 938/17

Objeto: Aquisição de CAMINHÃO EQUIPADO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁ-
RIA, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. O 
Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a sessão pública de abertura do certa-
me supra, realizada na data de 24/10/2017 às 10h00min, restou DESERTA por não ha-
ver apresentação de Propostas. Dito isso, optamos por reabertura do processo licitatório 
em nova data.  Do Edital: O novo edital completo e com nova data de abertura poderá ser 
consultado e/ou obtido a partir do dia 25/10/17 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: 07/11/17, às 11h00min

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Concorrência Pública N.º 008/2017 – Proc. Adm. Nº 0995/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e colocação de gabião 
para manutenção, reparo e conservação de muros de arrimo, canalização, drenagem e 
demais serviços no município de Santana de Parnaíba/SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 25/10/17, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.san-
tanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 28/11/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

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

Pregão Presencial n.º 155/17 – Proc. Adm. nº 937/17
Objeto: Contratação de empresa especializada em CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRA-
DES, TELAS E PORTAS COM TELAS DE MOSQUETEIRO NAS DEPENDENCIAS DO HOS-
PITAL SANTA ANA 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 23/10/17 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: 03/11/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 157/2017 – Proc. Adm. n.º 957/2017
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de LAMPADAS E REFLETORES DE 
LED para utilização em próprios municipais E LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED para utiliza-
ção em iluminação pública. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em 
vista os diversos pedidos de esclarecimento de empresas licitantes interessadas a partici-
par da licitação supra, e análise dos Departamentos de Iluminação Pública, faz-se neces-
sária a retificação e complementação das especificações técnicas dos itens, bem como 
a retificação e complementação do instrumento convocatório. Portanto, fica a licitação 
republicada tendo os prazos legais devolvidos.
Do Edital: O edital completo, RETIFICADO, poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 25/10/17 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: 08/11/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 162/17 – Proc. Adm. nº 982/17
Objeto: Registro de preços para fornecimento de CAFÉ E AÇÚCAR, por um período de 12 
(doze) meses, para atender as necessidades das Secretarias deste Município.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 23/10/17 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: 03/11/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 163/17 – Proc. Adm. nº 986/17
Objeto: Registro de preços para fornecimento de FRAGMENTADORA DE PAPEL, por um 
período de 12 (doze) meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 24/10/17 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: 06/11/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 164/17 – Proc. Adm. nº 992/17
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE PAVILHÕES, para apoio à infraestrutura de eventos geridos pelas Secreta-
rias Municipais de Santana de Parnaíba, por um período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 24/10/17 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: 07/11/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 165/2017 – Proc. Adm. n.º 1.000/2017
Objeto: Registro de preços para execução parcelada de serviços de confecção de comu-
nicação impressa oficial do município de Santana de Parnaíba.
Do Edital: O edital completo, poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 26/10/17 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santa-
nadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 08/11/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 25 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 
 
Portaria n.º 071/17 de 23/10/17 – Extinguir a partir de 21 de Outubro de 2017, a pensão 
por morte a CALINE SILVA FERREIRA, portadora do RG n.º 49.996.973-X SSP-SP, em 
virtude de sua maioridade nos termos do artigo 06 Inciso I da Lei 3.299 de 15 de Agosto 
de 2013, que altera os dispositivos na Lei 2.370 de 01 de Julho de 2002. 

 
Santana de Parnaíba, 23 de Outubro de 2017.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE 

Ofício n.º 287/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 

Prezada Senhora Maria Ferreira Santana: 
 

  Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apre-
sentação de Alegações Finais no Processo Administrativo n.º 021/2017, que será de 05 
(cinco) dias úteis a contar da publicação deste.   
  Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
   Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 

 
Roselaine Vieira Pinto

Presidente da Comissão Permanente Processante
----------------------------------------------------

Ofício n.º 303/2017 – C.S. – SMNJ 
Prezado Senhor Roney Goraib: 

 
  Vimos, pelo presente, cientificar a designação de sua oitiva na Sindicância nº 
064/2016, onde figura como sindicado, para o dia 16 de novembro de 2017, às 10:00h, 
na sede da Comissão de Sindicância, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de 
Parnaíba. 
  Apresentamos nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 
        Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 

 
Roselaine Vieira Pinto

Presidente da Comissão de Sindicância 
----------------------------------------------------

Ofício n.º 304/2017 – C.S. – SMNJ 

Prezado Senhor Roney Goraib: 
 

  Vimos, pelo presente, cientificar a designação de sua oitiva na Sindicância nº 
076/2016, onde figura como indiciado, para o dia 16 de novembro de 2017, às 10:30h, 
na sede da Comissão de Sindicância, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de 
Parnaíba. 
  Apresentamos nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 
    Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão de Sindicância  

----------------------------------------------------
Ofício n.º 305/2017 – C.S. – SMNJ 
 
Prezada Senhora Amanda Aparecida Bueno: 
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   Vimos, pelo presente, cientificar a designação de oitiva no Processo de Sin-
dicância nº 033/2016, onde figura como indiciada, para o dia 17 de novembro de 2017, 
às 15:00h, na sede da Comissão de Sindicância, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, 
Santana de Parnaíba. 
  Apresentamos nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 
   Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 
  

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão de Sindicância

----------------------------------------------------
Ofício n.º 307/2017 – C.S. – SMNJ 
 
Prezada Senhora Jéssica Marrancone dos Santos: 

 
  Vimos, pelo presente, cientificar a designação de sua oitiva na Sindicância nº 
063/2016, para o dia 09 de novembro de 2017, às 11h00, na sede da Comissão de Sin-
dicância, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba. 
  Apresentamos nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 
  Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 

 
Roselaine Vieira Pinto

Presidente da Comissão de Sindicância
----------------------------------------------------

Ofício n.º 308/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 
Prezada Senhora Paoma Christiano Rocha: 

 
  Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamen-
to Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Pro-
cesso Administrativo nº 022/2017.  
  Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
   Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 

 
Roselaine Vieira Pinto

Presidente da Comissão Permanente Processante
----------------------------------------------------

Ofício n.º 309/2017 – C.P.P. – SMNJ 
 
Prezada Senhora Patrícia Lopes Borges de Castro: 
 
  Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamen-
to Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Pro-
cesso Administrativo nº 023/2017.  
  Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
   Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 

  
Roselaine Vieira Pinto

Presidente da Comissão Permanente Processante
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