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Colégios Municipais recebem 500 
novos computadores comprados 

pela prefeitura

Sem reajuste no IPTU de 2018, Santana de Parnaíba é a única cidade do Brasil com 5 anos de congelamento do IPTU

Prefeitura mantém congelado o IPTU de 2018

Página 2

CONGELAMENTO DO IPTU 2018

EDUCAÇÃO SEGURANÇA

Foto: Márcio Koch

Santana de Parnaíba permanece 
como a cidade mais segura da região 

metropolitana de São Paulo por 5 anos

P
roposta da prefeitura de não reajus-
tar o IPTU em 2018 foi aprovada, por 
unanimidade pela Câmara de Vere-
adores e vai beneficiar milhares de 

moradores no município. Este será o quin-
to ano que o governo municipal congela o 
IPTU, se tornando a única cidade do Brasil 
com essa iniciativa. Pág. 03
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Número 1 em empregabilidade
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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)

698 vagas

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

Aux.de manutenção elétrica e hidraulica Votuparim 2 Ens. Médio

Auxiliar de almoxarifado Polvilho 10 X Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 60 X Ens. Médio

Auxiliar de logística P. Tamboré 10 X Ens. Médio

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha  10 X Fundamental

Corretor de imóveis Alphaville 50 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 200 Ens. Médio

Corretor de imóveis Polvilho 40 Ens. Médio

Eletricista de alta tensão Polvilho 2 Ens. Médio

Eletricista montador Polvilho 2 Ens. Médio

Fresador CNC Fazendinha 1 Ens. Médio

Mecânico eletricista de auto Fazendinha 2 Ens. Médio

Montador de móveis Centro 2 Ens. Médio

Motorista de ônibus urbano Cento e Vinte 10 Ens. Médio

Operador de laminação Fazendinha  1 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Tamboré 230 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 60 X Ens. Médio

Vendedor pracista São Pedro  6 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”

 
Campanha de 

vacinação contra 
a Febre Amarela 

continua

Praça Maria 
Alrinete de Souza na 
cidade São Pedro é 

revitalizada
Foto: Fabiano Martins Foto: Ilustrativa

Nesta semana a Praça Maria Alri-
nete de Souza foi revitalizada através 
de uma parceria entre a Administração 
Regional Fazendinha e a comunidade 
do bairro Cidade São Pedro.

Durante a reforma foram feitas a tro-
ca dos bancos, jardinagem, pintura e 
colocada cerâmica nas muretas. 

De acordo com a Regional Fazendi-
nha, dentro de 10 dias a praça irá re-
ceber também a iluminação em LED, 
juntamente com o Programa Ilumina 
Parnaíba da Prefeitura Municipal de San-
tana de Parnaíba. (AS)

Com o objetivo de dar continuidade a cam-
panha de imunização da população contra a fe-
bre amarela, a prefeitura, por meio da Secre-
taria de Saúde, informa que, desde a última 
semana, já estão disponíveis doses da vacina 
em todas as unidades de saúde do município.

A medida visa facilitar o acesso dos mo-
radores a vacina, evitando deslocamento dos 
moradores a outros bairros para serem medi-
cados. Na ocasião, podem ser vacinadas pes-
soas maiores de 9 meses de idade e que não 
estiverem no grupo das contra-indicações da 
vacina, conforme protocolo do Ministério da 
Saúde, comparecendo a unidade de saúde 
mais próxima, levando a carteirinha de vacina-
ção. A vacina contra a febre amarela é dose 
única, portanto, quem já foi vacinado não ne-
cessita tomar outra dose. 

A secretaria de saúde já imunizou mais de 
87 mil pessoas contra a doença, acima da me-
ta do Estado, que era de 70 mil pessoas que se 
trata de uma ação preventiva, já que no municí-
pio não foram registrados casos de febre ama-
rela até o momento. (RM)

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Programa de 
Apresentações Musicais 
emociona centenas de 
pessoas no Cine Teatro

Foto: Sandro Almeida

Na última quarta-feira (06/12), a prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, realizou no Cine Teatro Coronel Rai-
mundo a apresentação dos alunos do curso de 
musicalização do CCAM – Centro Cultural Ar-
tístico Municipal do Centro Histórico.

O evento contou com a presença da Se-
cretária de Cultura e Turismo, além dos fa-
miliares, que vieram prestigiar e se emocio-
naram com o desempenho dos alunos, que 
com instrumentos como flauta, violão, guitar-
ra, piano, entre outros, executaram diversos 
estilos musicais de canções infantis, como a 
Ovelha de Maria e Marcha Soldado, até músi-
cas que foram trilhas sonoras de filmes, co-
mo Thousand Years (Crepúsculo). 

Ao todo foram 04 apresentações com cer-
ca de 32 alunos e professores de música da 
unidade, que encantaram o público presente 
com as performances musicais. Ainda have-
rão mais duas apresentações musicais, nos 
dias 12 e 13 de dezembro, no Cine Teatro Co-
ronel Raymundo, localizado na rua Suzana 
Dias, 300, Centro Histórico. Mais informações 
no telefone: (11) 4622-8700.  (RM)

Festival interno de natação 
contou com a participação de 
diversos atletas do município  

Os participantes são alunos de todas as unidades
de natação da cidade 

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Sandro Almeida

A 
Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Atividade Física Esporte 

e Lazer (SMAFEL), promoveu na 
manhã do último sábado (02/12), 
no bairro 120, o Festival Interno 
de Natação 2017 com os alu-
nos das piscinas do Jardim Isau-
ra, Colinas da Anhanguera, 120 e 
Centro, matriculados nas unida-
des que oferecem, entre outros 
esportes, aulas de natação em 
piscinas aquecidas.

As provas de natação disputadas foram emocionantes

Os alunos participantes são de 
diversas categorias, desde os be-
bezinhos até os adultos. O Festi-
val teve como objetivo promover a 
integração entre eles, estimulando 
o convívio saudável por meio do 
esporte, mostrar a importância de 
se fazer uma atividade física, inde-
pendente da idade, e de incentivar 
o espírito esportivo.

O Festival acontece uma vez por 
ano e é muito aguardado pelos alu-
nos, que ficam ansiosos para mos-
trar aos familiares e convidados como 
tem sido o aprendizado e a evolução 
nesse esporte durante o ano.

“Eu comecei a fazer natação quando eu tinha 
seis anos de idade, eu gosto muito desse esporte 

e pretendo seguir carreira profissional. Queria 
agradecer a cada professor, a cada treinador pelo 
trabalho  que eles desenvolvem em cada unidade 

durante o ano” 
Rodolfo Pires - Atleta
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Colégios Municipais recebem 
500 novos computadores 

comprados pela prefeitura
Mais investimentos na educação para preparar

os alunos para o futuro, com acesso à tecnologia
e inovação nas salas de aula

Texto: Renato Menezes
Foto: Acervo Secom

N
o mundo atual, a tecno-
logia está em quase tudo 
que precisamos fazer no 
nosso dia-a-dia. Por con-

ta disso pelo menos 9 em cada 10 
pessoas tenham em suas casa ou 
no trabalho, uma tv digital,  smar-
tphone ou computador. E para 
preparar os alunos do município 
para a era digital, a prefeitura rea-
lizou, na última semana, a compra 
de 500 novos computadores para 
os colégios municipais.

A assinatura do contrato de 
compra aconteceu no Gabinete pe-
lo chefe do executivo municipal. De 
acordo com a Secretaria de Educa-
ção, os novos computadores serão 
destinados aos 41 colégios que 
possuem os ensinos fundamental 
(do 1º ao 9º ano) e médio (1º ao 
3º colegial) a partir do próximo ano 
letivo, que começa em 2018. Cada 
escola receberá aproximadamente 

Alunos utilizando a sala de informática no colégio Aldônio no Parque 
Santana. No próximo ano 500 novos computadores serão instalados em 41 

colégios municipais

11 computadores, beneficiando 22 
mil alunos da nossa rede de ensi-
no, enquanto que os computadores 
antigos serão remanejados para 
outras unidades e departamentos 
da educação.

 Com os novos equipamentos, 
a prefeitura pretende deixar as aulas 
mais dinâmicas para os alunos, en-
sinando o funcionamento e a utiliza-
ção das ferramentas, programas e 
atividades disponíveis dos compu-
tadores. Nos últimos anos a prefei-
tura tem feito um dos maiores inves-
timentos da história em educação, 
no qual, em 2018 foram inaugura-
dos dois novos colégios municipais 
nos bairros Chácara Solar (João de 
Barro) e Cidade São Pedro (Bernar-
dino Marques), além da reforma dos 
colégios Curumim I (Centro) e Ayr-
ton Senna (Jardim São Luís), geran-
do cerca de 1500 novas vagas e es-
tá em andamento a construção de 
mais dois colégios no bairro Sítio do 
Morro e no Jaguarí.  

Prefeitura entrega novos 
aparelhos hospitalares para 

as unidades de saúde 
Equipamentos serão encaminhados para utilização de 

diversas especialidades médicas na cidade

Texto: André Storino
Foto: Sandro Almeida e Fabiano Martins

N
a última semana a Prefei-
tura de Santana de Parna-
íba adquiriu diversos apa-
relhos médicos novos, 

que serão encaminhados para as 
UBS´s (Unidade Básica de Saúde) 
e USA´s (Unidade de Saúde Avan-
çada) da cidade.

Ao todo, o município rece-
beu 42 balanças antropométricas 
modelo adulto (destinadas a me-
dição e pesagem de pacientes), 
42 balanças pediátricas (pesa-
gem e medição de crianças), 06 

UBS´s  e USA´s  do município de Santana de Parnaíba passam
a contar com novos equipamentos médico-hospitalares

colposcópos (usados para a de-
tecção precoce do câncer do colo 
uterino), 02 autoclaves (esteriliza-
ção de instrumentos médicos), 10 
detectores fetal (responsável pela 
medição do batimento cardíaco do 
feto), 03 bisturis elétricos (cauteri-
zação), 03 câmaras para conser-
vação de vacinas e 03 crio cau-
térios dermatológicos (para retirar 
lesões de pele).

Outro importante equipamento 
recebido pela secretaria de saúde foi 
um aparelho odontológico que ajuda 
no tratamento do canal, que encon-
tra-se instalado na UBS Alphaville. 

Santana de Parnaíba permanece 
como a cidade mais segura da 
região metropolitana de São 

Paulo por 5 anos
Este ano nenhum caso de latrocínio foi registrado e a cidade 
possui os menores índices de furto e roubo de veículos dos 

municípios que compõem a região

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

S
antana de Parnaíba é sinô-
nimo de segurança públi-
ca e uma das referências 
nesta área entre as cida-

des que fazem parte do eixo me-
tropolitano. De acordo com o últi-
mo levantamento da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, re-
ferente ao mês de outubro, o mu-
nicípio permanece com a menor 
taxa de criminalidade dos municí-
pios da região.

Nos casos de latrocínio (roubo 
seguido de morte), Santana de Par-
naíba é um dos poucos municípios 
que não apresentam ocorrências 
dos últimos meses. Já nos casos 
de roubo em geral e de furto e rou-
bo de veículos, no mês de outubro 
em toda a cidade foram registrados 

Guardas Municipais realizam patrulhamento
em uma das vias do município

menos de 10% das ocorrências 
registradas pela 2ª colocada rati-
ficando a eficiência das forças de 
segurança do município, conside-
rando as cidades com mais de 100 
mil habitantes. 

Estes índices positivos são 
resultados dos investimentos da 
prefeitura em segurança pública, 
que recentemente firmou convê-
nio com o Governo do Estado para 
a implantação do sistema detecta, 
que auxiliará a monitorar os veícu-
los que entrarem no território mu-
nicipal, para verificação se o mes-
mo é objeto de roubo, ou se tem 
registro de irregularidade, sendo 
prontamente acionada a polícia 
local. Além de outros investimen-
tos e ações que estão tornando a 
segurança pública de Santana de 
Parnaíba uma referência no Brasil.

63 novos óculos foram 
entregues para alunos da rede 

municipal 
Ação denominada ‘‘Projeto Águia’’ visa melhorar o 

desempenho e a qualidade de vida das crianças do 1º ano 
do Ensino Fundamental

Texto: André Storino
Foto: Fabiano Martins

N
a última semana a prefei-
tura, por meio das Secre-
tarias da Saúde e Edu-
cação, promoveu mais 

uma edição do Projeto Águia às 
crianças do 1º ano do Ensino 
Fundamental.

O projeto, realizado no Ci-
ne Teatro Coronel Raymundo, faz 
parte do Programa Saúde Escolar, 
que visa melhorar a qualidade de 
vida dos alunos parnaibanos. Com 
a entrega de 63 óculos de grau, os 
alunos melhoram o desempenho 

Alunos recebem óculos cedidos pela prefeitura em ação do Projeto Águia

escolar, que estava comprometido 
por conta de problemas na visão.

Agentes da Secretaria de Saú-
de treinam os professores das es-
colas para detectarem algum tipo 
de dificuldade ocular nos alunos. 
Em seguida, é feita uma triagem 
e os alunos que foram detectados 
com deficiência visual são enca-
minhados para um oftalmologista 
da rede, que faz o exame mais de-
talhado, obtendo o laudo médico 
para confecção e entrega desses 
óculos aos alunos, que ajudará 
tanto nas atividades escolares co-
mo em seu dia-dia.

Programa Mãe Parnaibana 
entrega mais 123 kits de 

enxovais completos
O evento ocorreu no Cine Teatro Coronel Raymundo

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Sandro Almeida

N
a última segunda-feira 
(04/12), a prefeitura, por 
meio da Assistência Social 
e do Fundo Social de Soli-

dariedade, promoveu mais duas en-
tregas dos kits de enxoval do Pro-
grama Mãe Parnaibana, que tem o 
objetivo de reduzir o índice de mor-
talidade infantil no município. 

As entregas aconteceram no 
Cine Teatro Coronel Raymundo. 
Ao todo 123 futuras mamães re-
ceberam os enxovais formados 
por: saída maternidade; pares de 
meias; pomada para assadura; 
calças plásticas; fraldas de pa-
no; toalha de banho; mijões; ma-

O evento contou com mais de 100 famílias assistidas pelo
programa Mãe Parnaibana 

cacões; bodies; kit mamadeira; kit 
de escova e pente de cabelo; co-
bertor; banheira; chupeta; bolsa 
gestante e kit papinha, além de um 
moderno carrinho para transportar 
as crianças e que também pode 
ser utilizado como berço. 

Para receber o enxoval, as ma-
mães devem participar do progra-
ma de pré-natal, oferecido pelas 
unidades da rede Municipal de Saú-
de. Durante o período de gravidez, 
as gestantes são acompanhadas 
por um médico ginecologista obs-
tetra, além de contarem com a re-
alização de exames e orientações. 
Mais informações podem ser ob-
tidas na  Secretaria de Assistência 
Social pelo número 4622-7050. 

“Atualmente o tratamento de canal é realizado 
com motor rotatório, preparando o canal de forma 

mais rápida e segura, o localizador aplical ajuda na 
velocidade do tratamento e com a vantagem de ser 

mais confortável aos pacientes ajudando também na 
economia das radiografias”.  

Dr. Rodrigo Kengi – Odontologista

“Não sabia que meu filho tinha 
problema de vista, é um projeto 

maravilhoso, só tenho que agradecer 
a prefeitura, meu filho estava com 

dificuldade na escola e agora vai ajudar 
muito ele”. 

Juliana Gomes - Mãe de aluno

“A prefeitura está de parabéns por realizar um 
programa como esse, é a primeira vez que 

particípio e toda a assistência que eles dão são 
essenciais, desde os exames iniciais de uma 

gravidez até à etapa final da gestação. Não há 
palavras para definir a minha gratidão.” 

Alcione Souza - Munícipe

Prefeitura mantém 
congelado o IPTU de 2018

Sem reajuste no IPTU de 2018, Santana de Parnaíba
é a única cidade do Brasil com 5 anos de congelamento

do IPTU

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

P
roposta da prefeitura de não 
reajustar o IPTU em 2018 foi 
aprovada, por unanimidade 
pela Câmara de Vereadores e 

vai beneficiar milhares de morado-
res no município. Este será o quinto 
ano que o governo municipal con-
gela o IPTU, se tornando a única ci-
dade do Brasil com essa iniciativa.

Essa medida só é possível por 
conta da administração equilibra-
da dos recursos públicos, que tem 
garantido investimentos e melhoria 
contínua dos serviços à população 
controlando e aplicando correta-
mente o orçamento da cidade.

A decisão foi aprovada por 
unanimidade pelos vereadores na 
sessão ordinária da Câmara Mu-
nicipal, realizada na última terça-
-feira (05/12), por meio da Lei nº 

Lei aprova o congelamento do IPTU 
e da taxa de lixo para 2018

137/2017. Além do congelamen-
to do IPTU, a cobrança da taxa 
de lixo residual também não te-
rá acréscimo, conforme Lei nº 
132/2017, aprovada na mesma 
sessão ordinária.

Nos últimos seis anos, esse 
será o quinto ano em que o IPTU 
do município não terá aumento. 
Entre os anos de 2013 e 2016 a 
prefeitura manteve os valores inal-
terados, sendo o único município 
do Brasil a realizar esta ação, e no 
período conseguiu inaugurar im-
portantes obras nas áreas da saú-
de, educação, segurança, esporte, 
pavimentação, iluminação públi-
ca, instalação de novas empresas, 
emprego e avanços na seguran-
ça urbana. Tudo isso feito com o 
planejamento dos investimentos, 
corte de gastos e empregando os 
recursos municipais nos setores 
que realmente precisam. 

Com essas ações Santana de 
Parnaíba alcançou grandes mar-
cas, como a cidade mais segu-
ra da região metropolitana por 5 
anos consecutivos, além de ser 
uma das cidades que mais empre-
ga e uma das que mais reduziu a 
mortalidade infantil, obteve a me-
lhor média de ensino da história 
no IDEB (32%) e, neste ano, a ci-
dade foi eleita a 2ª melhor gestão 
pública do Brasil e também obteve 
o conceito “A” em saúde pública.

Para tirar dúvidas ou obter mais 
informações sobre o IPTU, os mu-
nícipes podem entrar em conta-
to com o NAT – Núcleo de Atendi-
mento Tributário pelo telefone (11) 
4622-7400.
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COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços N.º 015/2017 – Proc. Adm. Nº 951/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia pa-
ra REFORMA DE TELHADOS NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS PROFª HELENA CHAVES DE-
MANGE, MANOEL JACOB CREMM, GOV. MARIO COVAS JR E ALGODÃO DOCE, situados 
no município de 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 VG AÇOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
EPP, o objeto da Tomada de Preços nº 015/17.

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Presencial n.º 158/17 – Proc. Adm. nº 958/17
Objeto: Contratação de empresa especializada em procedimentos de CASTRAÇÃO em FE-
LINOS e CANINOS de ambos os sexos, implantação de MICROCHIP e fornecimento de KIT 
PÓS-OPERATÓRIO. ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa RI-
CARDO DE ALMEIDA SOUZA - EPP.

Santana de Parnaíba, 30 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

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.  
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor das empresas: NUTRICIONALE CO-
MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – Item 01 – açúcar, marca GUARANI; empresa QUICKLOG 
TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, Item 02 - Café, marca ODEBRECHT, tipo SUPERIOR. 

 
Santana de Parnaíba, 30 de novembro de 2017. 

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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 181/2017 – Proc. Adm. n.º 1071/2017

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de MANUTENÇÃO CORRETI-
VA, com fornecimento de todas as peças e mão de obra necessários para o conserto e 
adequação dos aparelhos e sistemas de Ar Condicionado no Hospital Santa Ana. AD-
JUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa EURO HOSPITALAR CO-
MERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA e
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (FINAL)

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, a Secretaria Municipal 
de Saúde após análise do item 08, considerou APROVADA a amostra apresentada pela 
empresa Pamp & Vand.  Tendo em vista o julgamento acima exposto, ADJUDICO e HO-
MOLOGO o último item deste certame (item 08) para a empresa PAMP & VAND COMÉR-
CIO VAREJISTA LTDA – EPP.

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro 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 PARA 
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, em virtude de pedidos de esclarecimen-
tos recebidos, informamos adequações do item, conforme segue:  1. Transmissão: Uma 
vez que as montadoras não ofereçam um veículo de 06 (seis) marchas à frente sendo uma 
reduzida, será aceito veículo de no mínimo 05 (cinco) marchas à frente, desde que atenda 
aos demais requisitos e que seja totalmente aplicado aos serviços de pintura viária urbana, 
sem qualquer prejuízo à operacionalização e logística em sua aplicação. 2. Sistema elé-
trico: Será aceito sistema elétrico de 24 volts, desde que os equipamentos do sistema de 
pintura funcionem normalmente e que o painel de instrumentos do veículo seja original do 
fabricante. Só serão admitidas adaptações necessárias para o funcionamento do equipa-
mento de pintura e aquelas contidas no Edital.
Em tempo informamos que os esclarecimentos solicitados foram divulgados no site do 
município www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa e envia-
dos para os endereços eletrônicos dos licitantes que retiraram o edital. Fica mantida a data 
de abertura e os demais itens, nos termos e condições do edital. 
 

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA (CATÁLOGO), ITEM PREJUDICADO e 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PARCIAL
Pregão Presencial n.º 176/2017 – Proc. Adm. nº. 1.060/2017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS 
a serem utilizadas pela Secretaria Municipal de Educação. O Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que, com relação ao catálogo apresentado no procedimento supra, a 
Secretaria Municipal de Educação promoveu o seguinte julgamento:  Empresa LOGFLEX 
COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP, para o ITEM 01, catálogo APROVADO. 
Comunica-se ainda que, devido o único valor ofertado estar excessivamente acima da mé-
dia orçamentária, foi declarado PREJUDICADO o ITEM 02. A especificação técnica desse 
item será revista e refeita para que seja aberto um novo procedimento licitatório. Exposto 
isso, ADJUDICO e HOMOLOGO PARCIALMENTE, o presente certame a favor da empresa 
LOGFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP – Item 01.

Santana de Parnaíba, 01 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA e

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 175/2017 – Proc. Adm. n.º 1059/2017

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de LANCETAS e TIRAS para 
testes de glicemia, com fornecimento de monitores em comodato. O Município de Santa-
na de Parnaíba faz saber que, quanto as amostras e documentação complementar apre-
sentadas na Secretaria Municipal de Saúde, esta emitiu parecer APROVANDO os produtos 
ofertados pela empresa Volpi Distribuidora de Drogas Ltda para o item 01 e Dipromed Co-
mércio e Importação Ltda para o item 02.  Considerando o acima exposto, ADJUDICO e 
HOMOLOGO para a empresa Volpi Distribuidora de Drogas Ltda o item 01 e para a empresa 
Dipromed Comércio e Importação Ltda o item 02.

Santana de Parnaíba, 01 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------------------
COMUNICADO DE FRACASSO E REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 186/2017 – Proc. Adm. nº. 1.087/2017
Objeto: Registro de preços para confecção e fornecimento parcelado DE CARIMBOS, em 
atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino. O Município de Santana de Parna-
íba faz saber que, restou FRACASSADA a abertura da licitação ocorrida em 06/12/17, pois, 
conforme consignado em Ata de Sessão, só houve uma empresa interessada, porém não 
foi realizado qualquer credenciamento, pela ausência de competitividade. Tendo em vista o 
exposto acima, considerando a supremacia da Administração Pública na condução e en-
cerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento 
no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e, tendo como princípio o interesse da 
Administração e a conveniência administrativa, fica REVOGADO o certame licitatório objeto 
do Pregão Presencial nº 186/2017, por falta de competitividade.

Santana de Parnaíba, 06 de dezembro 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 VIÁRIA, 
em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. O Municí-
pio de Santana de Parnaíba faz saber que, a sessão pública de abertura do certame supra, 
realizada na data de 27/11/2017 às 11h00min, restou DESERTA por não haver apresenta-
ção de Propostas. Dito isso, optamos por reabertura do processo licitatório em nova data.  
Do Edital: O novo edital completo com nova data de abertura poderá ser consultado e/ou 
obtido a partir do dia 01/12/17 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: 13/12/17, às 11h00min

Santana de Parnaíba, 30 de novembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 191/2017 – Proc. Adm. n.º 1.122/2017
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES para atender os 
Agentes de Organização Escolar, Agentes de Serviços de Alimentação e Auxiliares de De-
senvolvimento Infantil que atuam nos Colégios da Rede Municipal de Ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 04/12/17 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: 14/12/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 192/2017 – Proc. Adm. n.º 1.123/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REINSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DEMAIS ACESSÓRIOS nos Colégios Municipais: Ana 
Serra de Freitas, Caminho dos Sonhos e João-de-Barro.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 04/12/17 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: 14/12/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 018/2017 – Proc. Adm. Nº 1121/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia pa-
ra CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), sito à Rua dos Beija Flores, 
s/n – Chácara das Garças - Santana de Parnaíba/SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/12/17, na 
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: 20/12/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de Novembro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

-------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Tomada de Preços n.º 017/17 – Proc. Adm. n.º 1064/17
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CABINES PRIMÁRIAS E GERADORES DE ENERGIA das 
unidades municipais mencionadas no Anexo IX do edital.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, interpôs pedido de impugnação, tem-
pestivamente e nos moldes descritos em edital, a empresa Empreitec Construções e Ma-
nutenções Ltda EPP, a comissão decidiu pelo INDEFERIMENTO, uma vez que, embasado 
na súmula 23 do TCESP,  foi definida a parcela de relevância para fins de apresentação de 
atestado da capacidade técnica e, não necessariamente, deve-se exigir atestado para to-
dos os itens; quanto a inclusão de exigência de engenheiro mecânico como responsável 
técnico, não há necessidade para fins de habilitação, visto que será de responsabilidade 
da futura contratada a execução dos serviços através de profissionais capacitados e dentro 
das normas estabelecidas pelo CREA/CONFEA.

Santana de Parnaíba, 01 de dezembro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS
Concorrência Pública N.º 008/2017 – Proc. Adm. Nº 0995/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviço de fornecimento e colocação de 
gabião para manutenção, reparo e conservação de muros de arrimo, canalização, drena-
gem e demais serviços no município de Santana de Parnaíba/SP. A Comissão Permanen-
te de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que, julgou 
HABILITADAS as empresas: TECHNOVA COMERCIO E SERVIÇOS NA ÁREA DE CONS-
TRUÇÃO LTDA ME, JL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, JRA 
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, N.F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA e julgou INABILITADA a empresa: BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, por 
não atendimento a letra “c” do subitem 10.2  do edital – Regularidade Fiscal, pois não 
apresentou a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 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, 04 de dezembro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

PP N.º 112/17 – Proc. Adm. Nº 758/17
Registro de Preços para fornecimento parcelado de FÓRMULAS,

DIETAS, ESPESSANTES e COMPLEMENTOS ALIMENTARES.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 315/2017 – Empresa: Gabee Foods Comércio de Alimentos Eireli – EPP para os 
itens 19 – R$ 10,00/Und, 20 – R$ 10,00/Und, 29 – R$ 25,00/KG e 31 – R$ 10,00/Und; 
ATA 316/2017 – Empresa:  Humana Alimentar – Distribuidora de Medicamentos e Pro-
dutos Nutricionais Ltda para o itens 09 – R$ 4,40/Und, 11 – R$ 32,00/Und, 14 – R$ 
25,90/Und, 15 – R$ 27,60/Und e 16 – R$ 17,10/Und.

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

PP N.º  116/17 – Proc. Adm. Nº 402/17
Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE COSNUMO,

JOGOS, LIVROS E TESTES PSICOLÓGICOS para auxílio e tratamento de
pacientes do CAPS e NUPAN.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 319/2017 – Empresa: Incluse Construção e Distribuição Eireli – ME para o Lote 06 
– itens 6.1 – R$ 279,30/Und, 6.2 – R$ 43,60/Und, 6.3 – R$ 31,35/Kit, 6.4 – R$ 72,50/Kit, 
6.5 – R$ 40,65/Und, 6.6 – R$ 29,40/Kit, 6.7 – R$ 35,24/Und, 6.8 – R$ 22,50/Kit, 6.9 – R$ 
43,10/Und, 6.10 – R$ 39,20/Und, 6.11 – R$ 176,95/Und e 6.12 – R$ 139,15/Und, Lote 11 
– itens 11.1 – R$ 245,00/Kit, Lote 14 – itens 14.1 – R$ 13,00/Und, 14.2 – R$ 67,50/Und, 
14.3 – R$ 67,50/Kit, 14.4 – R$ 21,80/Und, 14.5 – R$ 27,50/Und, 14.6 – R$ 30,40/Und, 
14.7 – R$ 15,90/Und, 14.8 – R$ 41,00/Und, 14.9 – R$ 26,50/Und, 14.10 – R$ 153,00/
Kit, 14.11 – R$ 37,00/Und, 14.12 – R$ 28,50/Und, 14.13 – R$ 35,20/Kit, 14.14 – R$ 
16,40/Und, 14.15 – R$ 39,10/Kit, 14.16 – R$ 52,00/Kit, 14.17 – R$ 85,00/Und, 14.18 – 
R$ 77,00/Und, 14.19 – R$ 54,00/Und, 14.20 – R$ 48,20/Kit, 14.21 – R$ 49,00/Kit, 14.22 
– R$ 70,00/Kit, 14.23 – R$ 105,00/Und, 14.24 – R$ 113,00/Kit e 14.25 – R$ 44,20/Und, 
Lote 24 – itens 24.1 – R$ 832,00/Und e 24.2 – R$ 3.400,00/Und, Lote 27 – itens 27.1 – 

R$ 28,20/Und, 27.2 – R$ 28,20/Und e 27.3 – R$ 89,20/Und; ATA 320/2017 – Empresa:  
Brink Bril Materiais Escolares Ltda – EPP para o Lote 05 – itens 5.1 – R$ 87,66/Kit, 5.2 
– R$ 87,65/Kit, 5.3 – R$ 87,65/Kit e 5.4 – R$ 191,93/Kit, Lote 07 – itens 7.1 – R$ 27,50/
Und, 7.2 – R$ 39,50/Kit, 7.3 – R$ 90,50/Und, 7.4 – R$ 84,50/Und, 7.5 – R$ 76,60/Und, 7.6 
– R$ 16,01/Und, 7.7 – R$ 89,51/Kit, 7.8 – R$ 34,50/Und e 7.9 – R$ 76,00/Und, Lote 17 – 
itens 17.1 – R$ 202,41/Und, 17.2 – R$ 218,28/Und, Lote 22 – item 22.1 – R$ 342,00/Kit; 
ATA 321/2017 – Empresa:  Batista & Leardini Comercio e Confecções Eireli – ME para o 
Lote 08 – itens 8.1 – R$ 139,80/Und, 8.2 – R$ 64,00/Und e 8.3 – R$ 45,00/Und, Lote 09 – 
itens 9.1 – R$ 99,00/Kit, 9.2 – R$ 99,30/Kit, 9.3 – R$ 119,70/Kit, 9.4 – R$ 117,92/Kit e 9.5 
– R$ 117,92/Kit, Lote 13 – itens 13.1 – R$ 92,00/Und, 13.2 – R$ 138,40/Und, 13.3 – R$ 
32,90/Und, 13.4 – R$ 38,04/Kit; ATA 322/2017 – Empresa: P1 Apoio Administrativos Pro-
moções e Eventos Ltda – EPP para o Lote 03 – item 3.1 – R$ 1.940,57/Kit; ATA 328/2017 
– Empresa:  Novo Caminho Comercial Eireli – EPP  para o Lote 02 – itens 2.1 – R$ 7,95/
Pct, 2.2 – R$ 6,70/Und, 2.3 – R$ 10,90/Und, 2.4 – R$ 3,70/Und, 2.5 – R$ 144,00/Und, 2.6 
– R$ 1,00/Und, 2.7 – R$ 13,84/Und, 2.8 – R$ 12,00/Und, Lote 12 – itens 12.1 – R$ 110,00/
Kit, 12.2 – R$ 196,86/Kit, 12.3 – R$ 170,00/Kit e 12.4 – R$ 170,00/Kit.

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

PP N.º  129/17 – Proc. Adm. Nº 819/17
Registro de preços para aquisição de INSUMOS PARA COPA, HIGIÊNE E 

CONSERVAÇÃO para serem utilizados em diversas Secretarias deste Município,
pelo período de 12 meses.

Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
323/2017 – Empresa: DCB Comercial – Eireli – ME para o item 01 – R$ 3,21/Pct.

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 143/17 – Proc. Adm. Nº 863/17
Registro de preços para o fornecimento parcelado de GRAMAS (ESMERALDA, 

BATATAIS, SÃO CARLOS E BERMUDAS) para utilização em taludes e paisagismo 
urbano.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 318/2017 – Empresa: Atacadão da Grama BH Eireli – ME  para os itens 01 – R$ 6,25/
M², 02 – R$ 6,40/M², 03 – R$ 4,00/M² e 04 – R$ 4,15/M².

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º  152/17 – Proc. Adm. Nº 933/17
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL ESCOLAR para for-

mação de KITs, visando atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 310/2017 – Empresa: JW – Industria e Comercio de Bolsas Ltda – ME para o item 
10 – R$ 3,56/Und; ATA 311/2017 – Empresa:  Nayr Confecções Ltda para os itens 03 – 
R$ 2,73/Und, 04 – R$ 6,24/Und e 05 – R$ 2,46/Und;  ATA 312/2017 – Empresa:  Jeferson 
Eudes Campi – ME para o item 13 – R$ 0,20/Und;  ATA 313 – Empresa:  Hopemix Supri-
mentos e Serviços Ltda – EPP para o item 16 – R$ 0,38/Und;  ATA 314/2017 – Empresa: 
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda para os itens 06 – R$ 0,24/Und, 07 – R$ 
0,24/Und e 17 – R$ 2,24/Und.

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 156/17 – Proc. Adm. Nº 941/17
Registro de Preços para contratação de empresa especializada em SHOW 

PIROTÉCNICO, com fornecimento de material (fogos de artifício) e mão de obra, mais 
montagem e desmontagem e execução do show, para apoio à infraestrutura de eventos 

geridos pelas Secretarias Municipais.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
317/2017 – Empresa: Gelatti Shows Pirotécnicos Ltda – ME para o Lote 01 – R$ 6.500,00/
SV, Lote 02 – R$ 49.380,00/SV, Lote 03 – R$ 16.000,00/SV, Lote 04 – R$ 44.890,00/SV, 
Lote 05 – R$ 17.000,00/SV, Lote 06 – R$ 10.870,00/SV e Lote 07 – R$ 7.644,00/SV.

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º  167/17 – Proc. Adm. Nº 1.008/17
Registro de Preços para fornecimento de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

(DESKTOP, NOTEBOOK, WORKSTATION, TABLET E PERIFÉRICOS) COMPLETOS, em 
regime de aquisição, mediante garantia on site do fabricante por um período de 36 
(trinta e seis) meses, para atender as diversas unidades da Prefeitura do Município 

de Santana de Parnaíba.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 325/2017 – Empresa: Daten Tecnologia Ltda para o item 01 – R$ 3.150,0000/
Und; ATA 326/2017 – Empresa:  Veyron Comercial Eireli – ME para os itens 02 – R$ 
13.598,8300/Und, 03 – R$ 5.290,0000/Und e 04 – R$ 5.510,0000/Und; ATA 327/2017 
– Empresa: MM Sá Comércio e Representações Ltda – EPP para os itens 05 – R$ 
625,0000/Und, 06 – R$ 8,0000/Und e 07 – R$ 17,5000.

Santana de Parnaíba, 04 de dezembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA 
 
Portaria n.º 077/17 de 04/12/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Imple-
mento de Idade, com proventos proporcionais ao servidor JOÃO GRACIANO LEME, porta-
dor do RG n.° 8.225.759-0 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da 
Lei Municipal n.° 2.370/02. 
 
Portaria n.º 078/17 de 04/12/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Imple-
mento de Idade, com proventos proporcionais a servidora MARIA ROSA GOMES DA SIVA 
LIMA, portadora do RG n.° 29.779.707-4 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso 
III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02. 
 
Portaria n.º 079/17 de 04/12/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Imple-
mento de Idade, com proventos proporcionais a servidora MARISA TUMENAS DA COSTA, 
portadora do RG n.° 9.739.689-8 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea 
“b” da Lei Municipal n.° 2.370/02. 
 
Portaria n.º 080/17 de 04/12/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Imple-
mento de Idade, com proventos proporcionais a servidora MARISA TUMENAS DA COSTA, 
portadora do RG n.° 9.739.689-8 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea 
“b” da Lei Municipal n.° 2.370/02. 
 
Portaria n.º 081/17 de 04/12/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Tem-
po de Contribuição, com proventos integrais a servidora LUCI ROSE ATTARIAN CARDO-
SO, portadora do RG n.° 9.513.917-5 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, 
alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02. 
 
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 
 
Portaria n.º 076/17 de 01/12/17 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para a Sra. ANA PAULA SOU-
ZA ARAÚJO portadora do RG. n.º 35.773.301-0 SSP/SP, em razão do falecimento do ser-
vidor LUIZ MIGUEL SOUZA.  

Santana de Parnaíba, 04 de Dezembro de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE
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EDITAL  
 

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o              
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, com a sede da prefeitura na Praça Monte Cas-
telo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 
46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na 
Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no 
uso de suas atribuições legais, como agente promotor da Regularização Fundiária de In-
teresse Social - Reurb - S do loteamento denominado VILA DEL RÉ , com acesso pela 
Rua Meteoro e Rua Carolina, Região da Fazendinha, Município e Comarca de Santana de 
Parnaíba, composto pelos lotes 02 e 03 da Quadra 40 do loteamento Chácaras do Solar 
Setor 02, objeto das Matrículas nº 24.436 e 27.437, oriundas do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barueri/SP, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/
SP; INTIMA o titular do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados, 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos do 
artigo 31 da Lei Federal n° 13.465/2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 
2012. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será pu-
blicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na 
Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e 
Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e oito (28) de Novembro do ano de dois mil 
e dezessete (2017). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo. 

------------------------------------------------------
EDITAL 

 
FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o              
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, com a sede da prefeitura na Praça Monte Cas-
telo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 
46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na 
Rua Alberto Frediani, 858, 1º andar, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parna-
íba/SP, no uso de suas atribuições legais, como agente promotor da Regularização Fun-
diária de Interesse Social - Reurb S, Processo Administrativo nº 375.768/2016, O.S. 
nº 97.972/2014, referente ao loteamento denominado JARDIM PLUTÃO, composto por 
“11” lotes e uma Viela denominada “01”, com acesso pela Rua da Plutão, região da Fa-
zendinha, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, implantado sobre os lotes 04 e 
05 da Quadra 23 do Loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, objeto das Matrículas nº 
22.644 e 82.583 oriundas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri / SP, 
INTIMA o titular do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para 
querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que 
o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da 
publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei Fede-
ral nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 
2012. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será pu-
blicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na 
Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município 
e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte (20) dias do mês de Outubro de ano de 
dois mil e dezessete (2.017). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, 
Secretária Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos   
arquivados   em   processo   administrativo   próprio,   conferi   e   subscrevo. 

------------------------------------------------------
Secretaria Municipal de Habitação

Resolução n° 013, de 30 de Novembro de 2017. 
 

Reconhecer a situação de irregularidade urbanística, do 
núcleo urbano informal denominado “Campo da Vila”, si-
tuado neste Município e Comarca, com área aproximada 
de 1.381.637,81 m², objeto da Transcrição 13.215, oriun-
da do 8º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Paulo, com a finalidade de Reurb S, nos termos da Lei 
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, com sede na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, 
no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-
27, neste ato representado pela Secretária de Habitação Marcela Cristiane Pupin, no uso 
das atribuições legais, como agente promotor da Regularização Fundiária de Interesse 
Social do loteamento denominado Campo da Vila, devidamente implantado e consolida-
do à cidade anterior a 1964, com irreversibilidade da ocupação, objeto da Transcrição nº 
13.215, oriunda do 8ª  Circunscrição Imobiliária de São Paulo - SP, Titular do domínio:          
Município de Santana de Parnaíba; e  
 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 286.582/2011 de Regularização Fundiá-
ria Urbana de Interesse Social - REURB S; consubstanciado nos Relatórios Técnicos, e 
demais documentos encartados nos autos, com a finalidade de identificar situação fática          
e jurídica de irregularidade do núcleo urbano informal denominado “CAMPO   DA   VILA”;;
CONSIDERANDO o Loteamento “Campo da Vila / Vila Nova” pertence à Municipalidade, 
adquirido através de Ação de Usucapião com sentença em 09 de setembro de 1942, con-
forme Transcrição n° 13.215, oriunda da 8ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo; Cons-
tam as margens da referida transcrição que frações do imóvel foram alienadas ou doa-
das pelo Município, ainda, na averbação n° 13, consta inúmeras áreas   destacadas   da   
mesma;  
CONSIDERANDO que a descrição da Gleba na Transcrição é precária e anacrônica, com 
omissão de medidas perimetrais e área total e destaques ocorridos por alienações; assim, 
ferindo um dos Princípios basilares do Direito Imobiliário, o “Princípio da Especialidade Ob-
jetiva” e do perfeito controle da disponibilidade quantitativa e qualitativa, conforme artigo 
225, § 2° da Lei Federal n° 6.015/73;  
CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 2920, de 15 de março de 2007 e nº 3926 de   
12 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO os inúmeros equipamentos públicos existentes na área objeto da Reurb; 
bem como, a necessidade de abertura de matrícula e oficialização do sistema viário exis-
tente, a fim de possibilitar investimentos públicos em obras de infraestrutura, equipamen-
tos comunitários e de melhoria habitacional; 
 
Ante o exposto, a Secretaria Municipal de Habitação, RESOLVE : 

Art. 1°. Reconhecer, nos termos da Lei Federal n° 13.465 de 11 de julho de 2017, a situ-
ação de irregularidade do núcleo urbano informal denominado “Campo da Vila”, como 
medida de ordenança de sua implantação, e consequentes condicionantes urbanísticas, 
a seguir identificado: 
 
I – Delimitação visual “croqui de localização” – ortoimagem 2017, perímetro aproxi-
mado de 1.381.637,81m²: 

II – Da especialidade objetiva:
Matrícula n° 13.215, do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

III – Da especialidade subjetiva/Titular do Domínio -
Município de Santana de Parnaíba; 
 

Art. 2°. Ficam neste ato, os terceiros eventualmente interessados, CONVOCA-
DOS a comparecer na Secretaria Municipal de Habitação, localizada na Rua Alberto Fredia-
ni, 858, 1º andar, Jardim Frediani, Santana de Parnaíba-SP, para cadastro, ou, querendo, 
apresentar impugnação no prazo de trinta dias, a contar da publicação deste. 

Art. 3°. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa 
Oficial   do   Município. 
 

Santana de Parnaíba, 30 de Novembro de 2017.  
 

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

------------------------------------------------------
EDITAL 

 
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, Prefeitura com sede na Praça Monte Caste-
lo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 
46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na 
Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, 
no uso de suas atribuições legais, como agente promotor da Regularização Fundiária de 
Interesse Social do loteamento denominado Campo da Vila, devidamente implantado e 
consolidado à cidade, com irreversibilidade da ocupação e servido de infraestrutura ne-
cessária, objeto da Transcrição nº 13.215, oriunda do 8ª Circunscrição Imobiliária de São 
Paulo - SP, proprietário: Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, INTIMA os ter-
ceiros eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em tese, 
ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência 
tácita ao projeto de regularização, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 
2017. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será pu-
blicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e fixado na 
Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município 
e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos primeiro (30) dias do mês de novembro de 
ano de dois mil e dezessete (2.017). Eu, _______________________ Marcela Cristiane 
Pupin, Secretária Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante docu-
mentos   arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

------------------------------------------------------
EDITAL 

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o              
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, com a sede da prefeitura na Praça Monte Cas-
telo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 
46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na 
Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP:  06502-155, Santana de Parnaíba/SP, 
no uso de suas atribuições legais, como agente promotor da Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb - S do loteamento denominado VILA CAMPOS, implantado nos 
lotes 03 e 04 da Quadra 13 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 01, objeto da Ma-
trícula nº 103.974, oriundas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP; 
INTIMA o titular do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para 
querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que 
o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos do artigo 31 
da Lei Federal n° 13.465/2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012. 
E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, 
por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secre-
taria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Co-
marca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e oito (28) de Novembro do ano de dois mil 
e dezessete (2017). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária       
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados   
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

------------------------------------------------------
Secretaria Municipal de Habitação 

 
Resolução n° 012, de 30 de Novembro de 2017.

Reconhecer a situação de irregularidade urbanística do   
loteamento denominado “Jardim São Benedito”, localiza-
do na Macro região do São Pedro, Município e Comarca de 
Santana de Parnaíba, com área de 72.083,00m², com as 
divisas e confrontações descritas na Matrícula n° 116.683, 
oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barueri, com a finalidade de Reurb S, nos termos da Lei 
Federal nº 13.465, de 11 de junho de 2017.

O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, com sede na Praça Monte Castelo, nº 
04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 
46.522.983/0001-27, neste ato representado pela Secretária de Habitação Marcela Cris-
tiane Pupin, no uso das atribuições legais, como agente promotor da Regularização Fun-
diária de Interesse Social do loteamento denominado Jardim São Benedito, devidamen-
te implantado e consolidado à cidade desde 2009, objeto de unidades habitacionais, com 
Termo de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública, sem matrícula  individualiza-
da, objeto da Matrícula nº 116.683, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comar-
ca de Barueri - SP, Titular do domínio: Município de Santana de Parnaíba; e

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 399.612/17,  O.S. nº 36.503/16-3 de In-
teresse Social – REURB S; consubstanciado nos Relatórios Técnicos e Jurídico, e demais 
documentos encartados nos autos, com a finalidade de identificar situação fática e jurí-
dica de irregularidade do parcelamento do solo denominado “JARDIM SÃO BENEDITO”;   

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 2389, de 16 de Setembro de 2002. Art. 1º. 
O artigo 1º do Decreto nº 2.369, de 15 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 
 
Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judi-
cial, área de terras localizada no Bairro Cidade São Pedro, Santana de Parnaíba - SP, que 
consta pertencer a ESPÓLIO DE ALBERTO JACKSON BYINGTON JÚNIOR, ou a quem de 
direito, constituída de 72.083,00m²(setenta e dois mil e oitenta e três metros quadrados), 
tudo conforme planta e memorial descritivo, em anexo, que ficam fazendo parte integran-
te deste Decreto;

CONSIDERANDO os inúmeros equipamentos públicos existentes na área objeto da 
REURB; bem como, a necessidade de abertura das matrículas individualizadas e oficializa-
ção do sistema viário existente, a fim de possibilitar investimentos públicos em obras de 
infraestrutura, equipamentos comunitários de melhoria habitacional;

CONSIDERANDO a constatação de invasões em lotes, podendo ocasionar a formação de 
Núcleos populacionais em condições precárias;

CONSIDERANDO que cabe ao Município a responsabilidade de fiscalizar e regularizar o 
uso, o parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar a observância aos padrões ur-
banísticos da cidade, o bem estar e segurança de seus moradores;

Ante o exposto, a Secretaria Municipal de Habitação, RESOLVE:

Art. 1º. Reconhecer, nos termos da Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, a situ-
ação de irregularidade do núcleo urbano informal denominado  `` Jardim São Bene-
dito ``, como medida de ordenança de sua implantação, e consequentes condicionantes 
urbanísticas, a seguir identificado:

I – Delimitação visual “croqui de localização” – ortoimagem 2017, perímetro aproximado 
de 72.083,00m².   

II – Da especialidade objetiva:
Matrícula n° 116.683, do Cartório de Registro de Imóveis da  Comarca de Ba-
rueri - SP.

III – III – Da especialidade subjetiva/Titular do Domínio - Município de Santa-
na de Parnaíba, entidade jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça 
Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município  e Comarca Santana de Parnaíba, 
neste Estado, inscrita no CNPJ/MF. sob nº46.522.983/0001-27,tendo o referido 
imóvel, sido declarado de utilidade pública, necessário a implantação de Conjun-
to Habitacional Popular, conforme Decreto Municipal Expropriatório nº 2.369, de 
15 de julho de 2.002, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto Municipal 
nº 2.389, de 16 de setembro de 2.002. Que para efeitos fiscais, as partes atri-
buem a presente, o valor de R$1,00. Do título, comparece ainda,como interve-
niente/concordante a FAZENDA VELHA LTDA, devidamente qualificada no título. 
 
Art. 2°. Proibir, à vista da situação de irregularidade:
a) atos voluntários de alienação ou oneração de propriedade ou direitos dele de-
correntes, inclusive venda promessa de venda ou cessão de lotes, áreas ou par-
celas dos referidos imóveis, até a finalização do Processo de Regularização 
Fundiária ou até a finalização da apuração das irregularidades;
b) atos de parcelamento material do imóvel, abertura de vias de circulação e 
demarcação de lotes e quadras, exceto por ação do Poder Público Municipal;
c) perfuração de poços caipira, fossa negra, supressão e queima de vegetação, 
sem a devida licença;
d) novas edificações, ampliações e terraplanagens exceto com aprovação muni-
cipal, e ou, por ação do Poder Público Municipal;

Art. 3°. Presume-se de má fé, uma vez publicada esta Resolução, todas as tran-
sações de áreas, parcelas ou frações dos imóveis acima descritos, até a Regu-
larização Fundiária do parcelamento irregular do solo. 
 
Art. 4°. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa 
Oficial do Município.

Santana de Parnaíba, 30 de Novembro de 2017. 

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

CITAÇÃO 

MICHELLE DE MORAES SANTIAGO: 
 
Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão 
Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, si-
to à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista 
o Processo Administrativo n.º 046/2017, instaurado contra V. Sª. por ABANDO-
NO DE EMPREGO.

   Santana de Parnaíba, 08 de dezembro de 2017. 
 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------------------------
Ofício n.º 350/2017 – C.S. – SMNJ  
 
Prezada Senhora Jéssica Marrancone dos Santos: 
 
  Vimos, pelo presente, cientificar a designação PELA TERCEIRA VEZ 
de sua oitiva na Sindicância nº 063/2016, para o dia 15 de dezembro de 2017, 
às 15h30, 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, 08 de dezembro de 2017. 
 

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão de Sindicância

------------------------------------------------------
Ofício n.º 354/2017 – C.S. – SMNJ  
 
Prezada Senhora Amanda Aparecida Bueno: 

 
  Vimos, pelo presente, cientificar a designação de sua oitiva na Sindi-
cância nº 050/2016, para o dia 15 de dezembro de 2017, às 14h30, na sede da 
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Comissão de Sindicância, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba. 
  Apresentamos nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 
  Santana de Parnaíba, 08 de dezembro de 2017. 

 
Roselaine Vieira Pinto

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

Ofício n.º 355/2017 – C.S. – SMNJ  
 
Prezada Senhora Amanda Aparecida Bueno: 

 
  Vimos, pelo presente, cientificar a designação PELA TERCEIRA VEZ de sua oitiva na Sindicância nº 033/2016, 
para o dia 15 de dezembro de 2017, às 15h00, 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, 08 de dezembro de 2017. 

 
Roselaine Vieira Pinto

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

Ofício n.º 356/2017 – C.P.P. – SMNJ  
 
Prezado Senhor Rudymar Michel: 
 
 Vimos, pelo presente, cientificar a designação de sua oitiva no Processo Administrativo nº 051/2017, para o dia 12 
de dezembro de 2017, às 10h30, na sede da Comissão Permanente Processante, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Cen-
tro, Santana de Parnaíba. 
 Apresentamos nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 
 Santana de Parnaíba, 08 de dezembro de 2017. 

 
Roselaine Vieira Pinto

Presidente da Comissão Permanente Processante 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE VIGILANTES SANITÁRIOS EM ATIVIDADE 
 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, em conformidade com o disposto no § 3º, do Artigo 96, da Lei Esta-
dual nº 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), COMUNICA a relação dos seus vigilantes sanitários em 
atividade, no Grupo Técnico de Vigilância Sanitária, a saber: 

NOME RG Nº 

Alexandra Cristina Pitol de Lara Basso 12.963.956-4

Antonio Carlos Antoniazzi 3.893.309-3

Arlete Tomoe Mizokami 22.740.478-6

Denise Cordeiro Viana 15.395.310-X

Flávio Rodrigues Andrade 33.879.654-x

Gabriela Rosa Lopes 43.777.404-1

Jeane Ferreira de Souza 28.127.569-5

Marcia Y. Yoshiura Aoki 14.248.997-9

Mariana Bayerlein Zablith 28.034.986-5

Mayla Priscila Malho G.de Oliveira 46.853.133-6

Rita de Cassia Biazuzo de Oliveira 22.326.434-3

Thais Inglez de Almeida 23.695.052-6

Thalita Alice Bernal 34.368002-6 
 

Santana de Parnaíba, 07 de dezembro de 2017  
 

Dr. Jose Carlos Misorelli
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 
 EXTRATO DE CARTA CONTRATO E CONTRATOS   

CARTA CONTRATO 032/2017 – montagem, adequação e instalação de estúdio fotográfico e de gravação de vídeo – (Proc. 
Adm. 1027/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: DENILSON 
VAZ DE LIMA-ME - DATA: 29/11/2017 - VALOR: R$ 58.920,00 – DOTAÇÃO: 0208-3.3.90.39.99-0413100142024 - VI-
GÊNCIA: 45 dias. 

CONTRATO 149/2017 – câmara para armazenamento de vacina vertical – (PP 099/17) – CONTRATANTE: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - DATA: 
30/11/2017 - VALOR: R$ 53.518,00 – DOTAÇÃO: 02164.4.90.52.08-1030500821103 - VIGÊNCIA: 3 meses. 

CONTRATO 150/2017 – serviços de engenharia para reforma, manutenção e ampliação do Colégio Municipal Mon-
tanha Encantada – (TP 012/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CON-
TRATADA: POLARMIX NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDAEPP - DATA: 30/11/2017 - VALOR: R$ 555.851,84 – DOTAÇÃO: 
02104.4.90.51.99-1236500201074 - VIGÊNCIA: 4 meses. 

INSTRUMENTO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 233/2016 – (Proc. Adm. 881/16) – CONTRATANTE: PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-
-EPP - DATA: 24/11/2017. 

------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 

 EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 152/2017 – construção do CAPS III e CAPS AD na Rua da Fartura, s/n.º, Vila Poupança – (CP 007/17) – 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: M&G EMPREENDIMENTOS 
LTDA EPP - DATA: 6/12/2017 - VALOR: R$ 1.482.092,97 – DOTAÇÃO: 0216-4.4.90.51.99-1030200791094 - VIGÊN-
CIA: 12 meses. 

CONTRATO 153/2017 – fornecimento e instalação de janelas de correr no velório municipal – (PP 141/17) – CONTRA-
TANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: QUATTOR COMERCIAL E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI - ME - DATA: 6/12/2017 - VALOR: R$ 14.680,00 – DOTAÇÃO: 0223-3.3.90.30.24-1545200382063 - VI-
GÊNCIA: 3 meses. 

CONTRATO 154/2017 – fornecimento de recarga de gás de cozinha P13 e P45 em atendimento as escolas da rede mu-
nicipal – (PP 150/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - DATA: 6/12/2017 - VALOR: R$ 718.500,00 – DOTAÇÕES: 0210-
3.3.90.30.041236100172030, 0210-3.3.90.30.04-1236500202035 e 0210-3.3.90.30.041236700222039 - VIGÊNCIA: 
12 meses. 

CONTRATO 155/2017 – fornecimento de automóvel tipo caminhonete de resgate para utilização do corpo de bombei-
ros equipada – (PP 154/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATA-
DA: BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA - ME - DATA: 6/12/2017 - VALOR: R$ 
275.000,00 – DOTAÇÃO: 0235-4.4.90.52.52-0412200911116 - VIGÊNCIA: 2 meses. 

CONTRATO 156/2017 – fornecimento de metodologia pedagógica voltada ao desenvolvimento de habilidades e compe-
tências dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino – (Proc. Adm. 1133/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - DATA: 
6/12/2017 - VALOR: R$ 1.193.133,00 – DOTAÇÃO: 0210-3.3.90.30.14-1236100172030 - VIGÊNCIA: 90 dias. 

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 139/2015 – (Proc. Adm. 1050/15) – CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - DATA: 
23/11/2017 – VALOR: R$ 124.517,52. 

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 143/2015 – (Proc. Adm. 1393/15) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE BARUERI - DATA: 10/11/2017 – VALOR: R$ 36.000,00. 

Mais de 130 km de vias pavimentadas
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