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Galeria do Artista Parnaibano

O espaço cultural é voltado a exposição de obras artísticas como es-
culturas, pinturas e fotografias de artistas do município interessa-

dos em expor seus trabalhos, mostrando a rica cultura parnaibana. O 
local também conta com um espaço permanente dedicado a artista 

plástica Mariazinha Fernandes, onde estão expostos grande parte do 
acervo pessoal da saudosa pintora que retratava com muita fidelida-
de imagens de Santana de Parnaíba.  Está localizada na rua Suzana 

Dias, 338, no Centro Histórico, e funciona de terça a domingo, das 09 
às 19h. A entrada é gratuita. 

DESENVOLVIMENTO SEGURANÇA

Prefeito participa de Reunião do
Mercocidades na Argentina

Na última semana, o chefe do executivo municipal esteve na cidade de Cór-
doba, na Argentina, representando os municípios que fazem parte do Consórcio 
CIOESTE, onde ele é presidente. No evento estavam reunidos prefeitos de diversas 
cidades da América do Sul para tratarem de temas relevantes ao desenvolvimento 
das cidades latinas. Na ocasião, o prefeito convidou os representantes presentes 
para conhecer a cidade de Santana de Parnaíba e participarem dos diversos even-
tos que serão realizados no próximo trimestre. (RM)

Antigo Colégio Bernardino será novo 
Departamento Operacional da Guarda Municipal
 Com o objetivo de melhorar ainda mais a segurança no município, a prefeitura, 

por meio da Administração Regional Fazendinha, está realizando obras na antiga se-
de do Colégio Bernardino, na Cidade São Pedro. As reformas e adaptações no pré-
dio serão feitas para acomodar o novo Departamento Operacional da GMC Fazen-
dinha. O espaço abrigará parte do efetivo da Guarda Municipal, Guarda Ambiental, 
equipes da Ronda Escolar e do Setor de Trânsito, que serão responsáveis por aten-
der diversos bairros da região. (WR)
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Imagem Ilustrativa

Prefeitura assina convênio com Governo 
Federal para implantação do Programa 

Internet para todos

Texto: Renato Menezes
Foto: Imagem Ilustrativa

P
ara desenvolver, ampliar e 
levar internet à toda cidade, 
na última semana a prefei-
tura firmou convênio com o 

Governo Federal no Programa In-
ternet para Todos. 

O programa visa levar aces-
so de internet banda larga de al-
ta velocidade a regiões distantes 
de grandes centros do Brasil. Na 
cerimônia, realizada em Brasília, 

o chefe do executivo municipal, 
juntamente com outros prefeitos 
de mais de 2.400 municípios, as-
sinou o termo de adesão ao pro-
grama, que será muito útil para 
alunos que cursam universida-
des virtuais, para agendamento 
de consultas, plataformas educa-
cionais como a google for educa-
tion, além da escola de idiomas, 
cursos profissionalizantes, entre 
outras tecnologias, com 10 mega 
de velocidade. 

Esse convênio irá beneficiar 
bairros que não tinham acesso a 
internet, casos como o Sítio do 
Morro, Cristal Park, Refúgio dos 
Bandeirantes, Surú, Cururuquara, 
Refúgio dos Bandeirantes, Chá-
cara das Garças, Chácara Solar 
2, Ingaí, além de toda zona norte 
da cidade. De acordo com o Go-
verno Federal, a partir de maio os 
municípios receberão as antenas 
que permitirão a conexão, que se-
rá via satélite.

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) mais 

perto de sua casa

709 VAGAS
VAGAS Quant.

Auxiliar de almoxarifado 8

Alinhador de direção 1

Atendente de
telemarketing 15

Auxiliar de enfermagem 10

Auxiliar de logistica 12

Chefe de cozinha 1

Cobrador de ônibus 9

Colorista 1

Corretor de imóveis 305

Costureira em geral 6

Extrusor artes gráficas 1

Meio oficial de corte e 
dobra de chapas

1

Meio oficial de
laminação

1

Montador de móveis de 
madeira 2

Motofrentista 1

Nutricionista 1

Operador de cobrança 20

Operador de
manutenção
Eletromecânica

1

Operador de
telemarketing ativo 250

Operador de
telemarketing receptivo 47

Passadeira de peças de 
confecções 1

Pesador (pigmentos e 
resinas) 1

Professor de cursos
livres 1

Químico 1

Técnico eletrônico de 
manutenção industrial

1

Técnico de enfermagem 10

Torneiro CNC 1

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

ENDEREÇOS
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)

Obras dos Campos de Futebol dos bairros Jardim 
Isaura e Cidade São Pedro seguem avançando

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

alizada a terraplanagem, bem co-
mo a fixação da estrutura para ins-
talação do alambrado e o solo está 
sendo preparado para implanta-
ção de grama sintética, bem como 
a construção da arquibancada do 
campo, que terá capacidade para 
mais de 2 mil pessoas. O local já 
conta com quadra poliesportiva, 
playground, pista de skate, realiza-
dos por meio da parceria público-
-privada, e em breve será instalada 

academia ao ar livre e 4 vestiários.
Já as obras do campo do Jar-

dim Isaura seguem em ritmo ace-
lerado e o local contará, além do 
campo, com vestiários, sendo um 
para juízes e arquibancada pa-
ra aproximadamente 300 pesso-
as. De acordo com as secretarias 
responsáveis, o campo da Cidade 
São Pedro estará concluído até o 
fim de maio e, o do Jardim Isaura, 
em julho deste ano.

N
o intuito de implantar es-
paços destinados a práti-
ca esportiva e de ativida-
de física, a prefeitura, por 

meio da Secretaria de Obras e da 
Administração Regional Fazendi-
nha, estão realizando a construção 
dos campos de futebol dos bairros 
Jardim Isaura e Cidade São Pedro.

Na Cidade São Pedro já foi re-

Imagens do Campo Cidade São Pedro que contará com
arquibancada para receber mais de 2 mil pessoa

Espetáculo “Drama da Paixão” 
acontece de 29 a 31 de março 

em Santana de Parnaíba

S
antana de Parnaíba entra 
em contagem regressi-
va para mais uma ence-
nação do “Drama da Pai-

xão”. O espetáculo, realizado pela 
prefeitura, por meio da Secretaria 
de Cultura, acontece nos dias 29, 
30 e 31 de março, às 20h30, às 
margens do rio Tietê, na Barra-
gem Edgard de Souza, no km 40 
da Estrada dos Romeiros.

Sob a direção de Edimilson 
Andrade, o espetáculo é consi-
derado o segundo maior do pa-
ís no gênero, e neste ano contará 
com cerca de 400 participantes, 
entre atores, figurantes, além dos 

soldados que fazem parte do 20º 
Grupamento de Artilharia Leve do 
Exército Brasileiro.

A primeira parte da encenação 
contará a história da Perseveran-
ça de Jó uma das principais pas-
sagens bíblicas que relata a histó-
ria de Jó que, mesmo em meio às 
tribulações, mantém a sua fé ina-
balável. Na segunda parte, é con-
tada a história sobre a vida, morte 
e ressurreição de Jesus. 

Vale lembrar que a entrada ao 
evento é gratuita, mas o públi-
co poderá fazer a doação de 1kg 
de alimento não perecível para o 
Fundo Social de Solidariedade, 
que será revertido para as famí-
lias carentes do munícipio. 

Durante os três dias de apresentação o espetáculo 
reúne milhares de turistas e fiéis e conta com a 
participação voluntária dos atores e figurantes

Texto: Cintia Almeida
Foto: Fabiano Martins

Novo CAPS Itapoã atenderá 
usuários de drogas e 

dependentes alcoólicos

A 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, deu 
início as obras de cons-
trução do novo CAPS AD 

no bairro Jardim Itapoã.
 As equipes começaram a 

execução da terraplenagem pa-
ra implantação da nova unidade, 
que terá mais de mil metros qua-
drados e contará com ambientes 
planejados como: sala de ativida-
des coletivas; administração; al-
moxarifado; arquivo; banheiros; 

quartos coletivos (para pacientes 
que necessitarem de internação), 
refeitório; setor de estabilização; 
salas de reunião; posto de enfer-
magem; farmácia; salas de medi-
cina; salas de atendimento e sa-
la de atendimento noturno, todos 
com modernos equipamentos 
para oferecer um tratamento de 
qualidade aos usuários de drogas 
e dependentes alcoólicos.

 De acordo com a secretaria 
responsável, a unidade está pre-
vista para ser entregue no inicio 
de 2019. 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ilustrativa

Santana de Parnaíba será uma das cidades beneficiadas 
pelo Programa Internet para Todos do Governo Federal

OBRAS CULTURA

OBRAS TECNOLOGIA

Maquete de como será o novo
CAPs AD do Jardim Itapoã
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ESPORTE

Unidades Esportivas oferecem
aulas de natação para bebês

C
om o objetivo de ofere-
cer atividades voltadas 
ao desenvolvimento de 
crianças e a interação 

com seus pais, a prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Atividade Física, Esportes e La-
zer (SMAFEL), promove aulas de 
natação para bebês a partir dos 
seis meses de idade, nas unida-
des esportivas da cidade.

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Pai auxilia seu filho na atividade de natação
da unidade esportiva do Centro Histórico

EDUCAÇÃO

N
a última semana, a pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Educação e 
em parceria com a ini-

ciativa privada, promoveu a en-
trega de 1600 raquetes e 1740 
bolinhas do Projeto Parça. Os 
professores de educação física 
que receberam o material tam-
bém passaram por um treina-
mento  e utilizarão o kit para im-
plantar a modalidade frescobol 
nas aulas de educação física.

Realizado no auditório da 
educação, o evento contou com 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Professores recebem raquetes e bolinhas de frescobol que serão 
utilizadas nas aulas de educação física dos colégios municipais

‘‘Esse material é muito importante, pois 
vamos conseguir diversificar nossas aulas 
aplicando essa modalidade, que trata-se 
de um esporte cooperativo, onde o objetivo 
não é só vencer, mas ajudar o meu parceiro 
de jogo.” 
Angélica Moura - Professora de Educação Física 

O maior programa de iluminação pública da região irá instalar lâmpadas de LED em todas as ruas do bairro

Programa Ilumina Parnaíba chega a região da Fazendinha

C
om o Programa Ilumina 
Parnaíba, que é realizado 
pela prefeitura, diversos 
bairros já foram benefi-

ciados com a iluminação de LED 
em ruas, estradas e avenidas, 
proporcionando mais comodida-
de e segurança.

Na última semana, a equi-
pe do Departamento de Ilumina-
ção Pública iniciou a implantação 
das lâmpadas de LED na região 
da Fazendinha, a segunda mais 
populosa do município. Nos pró-
ximos dias, todas as ruas do bair-
ro, que atualmente contam com 
iluminação por meio de lâmpa-
das fluorescentes, serão subs-
tituídas pelas lâmpadas de LED. 
Ao todo serão aproximadamen-
te 1300 luminárias trocadas que 
são mais eficientes que a anterior 
e reduzem em até 70% o consu-

Trecho da Estrada Tenente Marques, na Fazendinha,
que já conta com luminárias de LED

mo de energia, oferecendo mais 
durabilidade, economia e segu-
rança aos moradores. A aveni-
da Tenente Marques, via que li-
ga os bairros Cidade São Pedro, 
Alphaville, Colinas da Anhangue-
ra e Centro, já recebeu as lumi-
nárias de LED. Recentemente, 
foram implantadas lâmpadas de 
LED na rotatória da Estrada dos 
Romeiros, na entrada dos bair-
ros Refúgio dos Bandeirantes 
e Cristal Park 2. Após a conclu-
são dos trabalhos na Fazendinha, 
a Cidade São Pedro será o pró-
ximo bairro atendido. Até o mo-
mento foram implantadas lumi-
nárias nas regiões do Parque 
Santana, Jardim Isaura, Cento 
e Vinte, Alphaville e Colinas da 
Anhanguera. De acordo com o 
departamento responsável, até 
o final do ano, o município terá 
12 mil lâmpadas de LED insta-
ladas em toda a cidade.

a presença de representantes do 
legislativo e do chefe do executi-
vo municipal,  além de integran-
tes da secretaria de educação e 
de membros da empresa doado-
ra, que participaram da entrega 
dos materiais.

A intenção do projeto é in-

As aulas tem duração de 30 
minutos e contam sempre com a 
participação de um acompanhan-
te, geralmente o pai ou a mãe do 
bebê. Além de ser uma modalida-
de divertida, a natação para bebês 
a partir dos seis meses proporcio-
na inúmeros benefícios como me-
lhoria das funções respiratórias e 
fisiológicas do organismo, aumen-
to do  apetite, melhora da coorde-
nação motora e fortalece o sistema 
cardiovascular, além de ajudar no 

centivar a prática do frescobol, 
que proporciona a melhoria da 
coordenação motora, estimula a 
sociabilidade e a concentração 
dos praticantes. A atividade será 
incluída na grade de ensino das 
aulas de educação física nos co-
légios municipais. 

desenvolvimento intelectual, auto-
confiança e contribui no combate à 
obesidade e sedentarismo.

As aulas acontecem todas 
as terças e quintas-feiras, das 
08h45 às 09h15, na unidade do 
Centro, localizada na Meatinga, 
64 e, das 11h15 às 11h45 na 
unidade do Parque Santana, situ-
ada a Rua Leão, nº 29. Informa-
ções sobre vagas podem ser ob-
tidas pelos telefones 4622-8650 
ou  4151-1919.

Alunos participam de workshop de
Ovos de Pascoa no Fundo Social

Colégios municipais terão programa 
“Discovery na Escola” 

Colégios municipais recebem mais de 1600 
kits para a prática de frescobol

N
a última semana, a prefei-
tura, por meio da Secre-
taria de Educação, pro-
moveu uma capacitação 

para assistentes e diretores de 19 
colégios municipais, que, a par-
tir de 23 de março, receberão o 
programa “Juntos Contamos” do 
Discovery. 

Ministrado de forma gratuita 
nas escolas municipais, o “Juntos 
Contamos” terá o objetivo de en-
corajar os alunos a adotar um es-
tilo de vida mais saudável e ativo, 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch

em parceria com a comunidade, 
para fazer mudanças positivas e 
permanentes no seu estilo de vida 
e  nos hábitos alimentares.

Em Santana de Parnaíba, mais 
de 4.900 crianças dos colégios de 

educação infantil irão participar 
do programa, realizando ações de 
conscientização com os demais 
alunos e famílias sobre as ques-
tões de bem-estar físico, social e 
mental/emocional.

“Quando trouxemos o projeto piloto, 
tivemos um grande apoio da Secretaria 
de Educação de Santana de Parnaíba e, 
desde o ano passado, como vimos um 
resultado positivo, resolvemos estender 
aos colégios para conscientizar mais 
famílias” 
Izany berger – Responável pela Discovery no Brasil

Diretores e assistentes dos colégios contemplados com o programa recebem 
capacitação para o programa no auditório da Secretaria de Educação

A 
prefeitura, por meio do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, em parceria com a 
iniciativa privada, realizou, 

na última semana, um workshop 
de especialização em ovo de pás-
coa para os moradores da região, 
para que as pessoas possam 
complementar a renda familiar. 

Cerca de 20 alunos participa-
ram da aula, que teve duração de 
três horas, onde aprenderam, pas-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

so a passo, sobre como vender, a 
durabilidade do produto e o pro-
cesso de execução. 

Ao final do curso, os alunos 
receberam certificado e um kit, 

contendo revistas com recei-
tas, formas e chocolate para que 
possam praticar em casa e dar 
início a uma nova oportunidade 
de negócio.

“Eu acho bem importante a prefeitura 
incentivar esses cursos gratuitos, que 
oferecem geração de renda para as 
famílias que mais precisam.” 

Janaina Crepalde – Moradora do Jardim Parnaíba

Moradores aprendem a fazer ovos de páscoa
no curso de geração de renda da prefeitura

FUNDO SOCIAL EDUCAÇÃO

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch
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ATOS OFICIAIS

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIpAIS DE SANtANA DE pARNAÍbA

EXtRAtO DE CONtRAtO - 4º tERMO DE pRORROGAÇÃO
Contrato nº. 049-4/2018

ObJEtO: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO de locação de imóvel 
da sede predial da Parnaibaprev. CONtRAtANtE: Caixa de Pre-
vidência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de 
Parnaíba. LOCADORES: Anderson Merighe da Silva e Patrícia Di-
niz Merigue da Silva CONtRAtO: 049-4/2018 – VALOR GLObAL: 
R$126.557,44 (cento e vinte e seis mil quinhentos e cinqüenta e 
sete reais e quarenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 01/03/2018 a 01/03/2019 - 12 (doze) meses.

Santana de Parnaíba, 13 de Março de 2018.
Maria de Fátima pereira

Diretora presidente
----------------------------------------------

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIpAIS DE SANtANA DE pARNAÍbA

EXtRAtO DE CONtRAtO - 2º tERMO DE pRORROGAÇÃO
Contrato nº. 003-2/2018

ObJEtO: 2º tERMO DE pRORROGAÇÃO de contrato na presta-
ção de serviços especializado em consultoria em investimentos. 
CONtRAtANtE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servi-
dores Municipais de Santana de Parnaíba. VALOR: R$6.523,98 
(Seis mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) 
CONtRAtADA: Aditus Assessoria e Sistemas S.A. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses – Início vigência: 02/03/2018.

Santana de Parnaíba, 09 de Março de 2018.

Maria de Fátima pereira
Diretora presidente

----------------------------------------------
CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIpAIS DE SANtANA DE pARNAÍbA - pUbLICAÇÃO DE 

ApOSENtADORIA
portaria n.º 028/18 de 12/03/18 – Resolve, conceder Aposenta-
doria por Tempo de Contribuição, com proventos integrais a ser-
vidora VERONICA SOARES DE CARVALhO, portadora do RG n.° 
15.904.855-2 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, 
alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 13 de Março de 2018.

MARIA DE FÁtIMA pEREIRA – DIREtORA pRESIDENtE

CItAÇÃO

WILSON pEREIRA GONÇALVES:
Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão 
Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro - Santana 
de Parnaíba/SP, Telefone 4705-9984 e E-mail sindicância.smnj@
gmail.com, às 14:30h do dia 23 de março de 2018, tendo em vis-
ta o Processo Administrativo n.º 022/2018, instaurado contra V. 
Sª. por INASSIDUIDADE hAbItUAL.

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2018.
Roselaine Vieira pinto

presidente da Comissão permanente processante
----------------------------------------------

INtIMAÇÃO

NELSON ApARECIDO GALVÃO:
Fica Vossa Senhoria INtIMADO a comparecer perante a Comis-
são de Sindicância da Prefeitura do Município de Santana de Par-
naíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro - Santana de Par-
naíba/SP, Telefone 4705-9984 e E-mail sindicância.smnj@gmail.
com, às 10:30h do dia 21 de março de 2018, para oitiva na Sin-
dicância n.º 031/2016.
Santana de Parnaíba, 16 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão permanente processante

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 04/2018
O MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA, pessoa jurídica de di-
reito público interno, Estado de São Paulo, representado pela Se-
cretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o processo administrativo nº 399.555, CERtIFI-
CA que o desdobro do lote 29 da quadra 16, do loteamento de-
nominado COLINAS DA ANhANGUERA, consolidado anterior a 
22 de dezembro de 2016, localizado na Rua Osvaldo Goeldi, Mu-
nicípio e Comarca de Santana de Parnaíba, composto pelos lotes 
29A e 29b da Quadra 16, objeto da Matrícula nº 43.143, oriunda 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Barueri, foi REGU-
LARIzADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Inte-
resse Específico, em Zona Residencial de Média Densidade - Tipo 
01 (ZRMD-1), Modalidade desdobro, aprovado pelo Município de 
Santana de Parnaíba, conforme cadastro físico e listagem anexa 
para registro dos direitos reais em favor dos ocupantes; CERtI-
FICA, que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do 
domínio e os responsáveis pela implantação do loteamento; bem 
como, de seus confrontantes, objeto das matrículas nº 43.140, 
43.141, 43.142 e 43.144 nos termos do artigo 31 da Lei Federal 
nº 13.465/2017. CERTIFICA, ainda, que após o decurso do prazo 
legal não houve impugnação à presente Reurb E; por fim, CERtI-
FICA que foram cumpridos integralmente os requisitos exigidos 
pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Nada mais. 
Em Santana de Parnaíba, aos 09 dias do mês de Março de 2018. 
Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e 
conferi. O referido é verdade e dou fé.

MARCELA CRIStIANE pUpIN
Secretária Municipal de habitação

Lista de ocupantes referente ao processo administrativo nº 
399.555, CERTIFICA que o desdobro do lote 29 da quadra 16, do 
loteamento denominado Colinas da Anhanguera, objeto da Ma-
trícula nº 43.143, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca Barueri, foi regularizado através de Projeto de Regulari-
zação Fundiária de Interesse Específico.

PROPRIETÁRIO CPF TITULAÇÃO QUAD. LOTE LOTEAMENTO

FRANCISCO DE 
AZEVEDO CAN-
DIDO / MARIA 
JOSE PEREIRA 

CANDIDO

064.399.448-35
LEGITIMAÇÃO 

FUNDIÁRIA
16 29A

COLINAS DA 
ANHANGUERA

EDUARDO DE 
MEDEIROS 
CANDIDO / 

EDNA REGINA 
CALDAS CAN-

DIDO

083.869.348-24
LEGITIMAÇÃO 

FUNDIÁRIA
16 29B

COLINAS DA 
ANHANGUERA

MARCELA CRIStIANE pUpIN
Secretária Municipal de habitação

COMUNICADO DE hOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
tomada de preços N.º 001/2018 – proc. Adm. Nº 007/2018

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
engenharia para ELAbORAÇÃO DE pROJEtO EXECUtIVO pARA 
CONStRUÇÃO DE CENtRO DE AtENDIMENtO pÚbLICO E AR-
QUIVO MUNICIpAL, Santana de Parnaíba/SP. Considerando que 
decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
classificação, fica hOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da 
empresa KFOURI ARQUItEtOS ASSOCIADOS LtDA Epp, o obje-
to da Tomada de Preços nº 001/18.

Santana de Parnaíba, 08 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

----------------------------------------------
COMUNICADO DE AbERtURA DE ENVELOpE pROpOStA

tomada de preços N.º 003/2018 – proc. Adm. Nº 053/2018
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
engenharia para AMpLIAÇÃO E REFORMA DO COLéGIO MUNI-
CIpAL DONA CELINA COStA MAChADO SILVA - SITO À RUA 
CONSTANTINOPLA, 02 – JD. ISAURA - SANTANA DE PARNAÍ-
BA/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba faz saber que, decorreu in albis o prazo 
para interpor recurso na fase de habilitação. Destarte, fica deter-
minado o dia 12/03/2018 às 09h00 para a realização de sessão 
pública de abertura do envelope nº 02 – Proposta Comercial das 
empresas habilitadas, no mesmo local mencionado nos avisos 
anteriores.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

----------------------------------------------
COMUNICADO DE AbERtURA DE ENVELOpE pROpOStA

tomada de preços N.º 004/2018 – proc. Adm. Nº 091/2018
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de engenharia para REFORMA E AMpLIAÇÃO DOS VEStIÁRIOS 
E CONStRUÇÃO DE ARQUIbANCADA NO CAMpO MUNICIpAL 
SItO À RUA VICENtE DO REGO MONtEIRO, S/N COLINAS DO 
ANhANGUERA - SANtANA DE pARNAÍbA/Sp.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba faz saber que, decorreu in albis o prazo 
para interpor recurso na fase de habilitação. Destarte, fica deter-
minado o dia 23/03/2018 às 13h00 para a realização de sessão 
pública de abertura do envelope nº 02 – Proposta Comercial das 
empresas habilitadas, no mesmo local mencionado nos avisos 
anteriores.

Santana de Parnaíba, 14 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA

pregão presencial n.º 034/2018 – proc. Adm. nº. 0101/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DESKTOP, NOTEBOOK) 
COMPLETOS, mediante garantia on-site por um período de 36 
(trinta e seis) meses, para atender as diversas unidades da Pre-
feitura do Município de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 
(doze) meses.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria 
Municipal de Tecnologia da Informação – SMTI, após análise das 
amostras apresentadas pelas primeiras colocadas no certame su-
pra, promoveu o seguinte julgamento:
Empresa positivo tecnologia S.A., amostra ApROVADA para 
o item 01; e Empresa Veyron Comercial Eireli - ME, amostra 
ApROVADA para o item 02.
Observação: os equipamentos não devem vir com o Office Trial 
ou outro, por não ser solicitado em edital e não ser utilizado nes-
te município.
Fica desde já aberto o prazo para eventual interposição de recur-
so quanto à análise.

Santana de Parnaíba, 12 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA e

ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO
pregão presencial n.º 029/2018 – proc. Adm. n.º 074/2018

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de RELéS FO-
tOELétRICOS, em atendimento à Secretaria Municipal de Servi-
ços Municipais.

O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secreta-
ria Municipal de Serviços Municipais julgou como ApROVADA a 
amostra apresentada pela empresa CD SÃO pEDRO COMéRCIO 
DE MAtERIAIS pARA CONStRUÇÃO LtDA - Epp.
Tendo em vista o julgamento acima, ADJUDICO e hOMOLOGO o 
certame supra a favor da empresa: CD SÃO pEDRO COMéRCIO 
DE MAtERIAIS pARA CONStRUÇÃO LtDA – Epp - item 01.

Santana de Parnaíba, 14 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA e
ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO (FINAL)

pregão presencial n.º 015/2018 – proc. Adm. n.º 031/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de SO-
LUÇÕES de uso médico-hospitalar.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS, após análise das amostras e docu-
mentação complementar da terceira classificada no item 02 e se-
gunda classificada no item 04, nos termos anteriormente publi-
cados, promoveu o seguinte julgamento: Empresa Comercial 3 
Albe Ltda, amostra ApROVADA para o item 02; e Empresa Log-
gen Produtos para a Saúde Eireli – EPP, amostra ApROVADA pa-
ra o item 04. Tendo em vista o julgamento aprovando as amos-
tras apresentadas, ADJUDICO e hOMOLOGO os itens restantes 
do presente certame, finalizando-o, a favor das empresas: Em-
presa Comercial 3 Albe Ltda, para o item 02; e Empresa Loggen 
produtos para a Saúde Eireli – Epp, para o item 04.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE DOCUMENtAÇÃO COMpLE-

MENtAR
e ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO

pregão presencial nº 022/2018 – proc. Adm. nº 0052/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS de 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, com suporte técni-
co local (on site) e remoto, para a infraestrutura do CENTRO DE 
CONVERGÊNCIA DE DADOS da SMTI, compreendendo serviços 
como: manutenção de câmeras, controle de acesso, sistema de 
climatização, sistema de combate a incêndio, sistema elétrico, 
cabeamento estruturado, grupo gerador e infraestrutura em geral.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria 
Municipal de Tecnologia da Informação – SMTI, após análise da 
documentação complementar, licenças de softwares e compro-
vação de vínculos e certificações apresentadas pela melhor clas-
sificada no presente certame, concluiu que todas atendem às exi-
gências do edital, sendo favorável a continuidade do certame.
Dito isto, ADJUDICO e hOMOLOGO, o presente certame a favor 
da empresa NEt tELECOM INFORMÁtICA LtDA.

Santana de Parnaíba, 08 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE ESCLARECIMENtO

pregão presencial n.º 040/2018 – proc. Adm. n.º 0154/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ME-
DICAMENtOS, pelo período de 12 meses, em atendimento à Se-
cretaria Municipal de Saúde.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, conforme pe-
dido de esclarecimento da empresa Rioclarense e resposta da Se-
cretaria Municipal de Saúde: para o item nº 24 deve ser conside-
rada a unidade de medida “ml” e não “FR”. Caso alguma empresa 
apresente proposta considerando o valor por frasco, será feita a 
conversão em mililitros no momento da sessão.
Fica mantida a data e horários do certame.

Santana de Parnaíba, 08 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO DE RECURSO e

ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO
pregão presencial n.º 033/2018 – proc. Adm. n.º 098/2018

Objeto: Registro de preços para confecção e fornecimento par-
celado DE CARIMbOS, em atendimento a diversas secretarias do 
município, pelo período de 12 (doze) meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, acato o Julga-
mento do Recurso feito pela Pregoeira, o qual tomo como razão 
para decidir, deliberando com base nos princípios da moralida-
de, da probidade administrativa, e principalmente da razoabilidade 
e proporcionalidade, Negar provimento do recurso apresentado 
pela empresa JAIR CARIMbOS E ARtIGO DE pApELARIA LtDA – 
Epp, conforme instruído no Processo.
Considerando o supracitado, ADJUDICO e hOMOLOGO o certa-
me supra a favor da empresa WAC COMéRCIO E SERVIÇOS EI-
RELI - Epp.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE REtIFICAÇÃO E REAbERtURA

pregão presencial n.º 036/18 – proc. Adm. nº 139/18
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de ÔNIbUS 
URbANO ESCOLAR COM ACESSIbILIDADE, zERO QUILÔME-
tRO, em atendimento à Rede Municipal de Ensino - Secretaria 
Municipal Educação.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, após pedido 
de esclarecimento realizado pela empresa DIBRACAM COMER-
CIAL LTDA e reanálise da Secretaria Municipal de Educação, res-
tou imperiosa a necessidade de alteração do Termo de Referência 
– Anexo I do instrumento convocatório.
Em função disto, devolvam-se os prazos legais, não descuidando 
da ampla competitividade e nem do interesse público.
Do Edital: O edital completo E RETIFICADO poderá ser consultado 
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e/ou obtido a partir do dia 12/03/18 à Rua Anhembi, 128 – Cen-
tro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 22/03/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

Concorrência pública N.º 003/2018 – proc. Adm. Nº 
0172/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de en-
genharia para CONStRUÇÃO DE pISCINA MUNICIpAL, sito à rua 
Amapá, s/nº - Parque dos Eucaliptos - Santana de Parnaíba/SP
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 12/03/18, na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santa-
na de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br, na aba serviços “Licitações e Compras”.
Data de Abertura: 16/04/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

Concorrência pública N.º 004/2018 – proc. Adm. Nº 
0175/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de en-
genharia para CONStRUÇÃO DE pISCINA MUNICIpAL, sito à rua 
João Batista Castagneto, s/nº - Colinas da Anhanguera - Santana 
de Parnaíba/SP
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 13/03/18, na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santa-
na de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br, na aba serviços “Licitações e Compras”.
Data de Abertura: 17/04/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão Eletrônico n.º 001/18 – proc. Adm. n.º 184/18
Objeto: Aquisição de Contraceptivos Intrauterinos.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 16/03/18, no endereço eletrônico www.bll.org.br, atra-
vés do acesso ao link BLL COMPRAS, bem como por meio do site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua em-
presa acesso público.
Data de Abertura: 28/03/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de março de 2018.
SECREtARIA MUNICIpAL DE COMpRAS E LICItAÇÕES

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 041/2018 – proc. Adm. n.º 168/2018
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de tApE-
tES EM E.V.A. em atendimento aos colégios da Rede Municipal de 
Ensino Infantil – Creche, através da solicitação da Secretaria Munici-
pal da Educação,
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 12/03/18 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: 23/03/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 042/2018 – proc. Adm. n.º 170/2018
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENtO DE LUMI-
NÁRIAS DE SObREpOR ALEtADAS COM LÂMpADAS, em atendi-
mento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 12/03/18 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: 23/03/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 044/2018 – proc. Adm. n.º 173/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de sis-
temas informatizados que trabalhem de forma interligada, desen-
volvidos em linguagem visual para microcomputadores, incluindo 
a implantação, treinamento, suporte técnico e a transferência da 
base de dados existente, para atender às necessidades desta Ad-
ministração Pública em áreas como: Orçamentária, Planejamento, 
Tributária, Contábil, Pessoal, Almoxarifado, Patrimonial, Controla-
doria, Gestão, dentre outras, pelo período de 12 meses, em aten-
dimento a diversas Secretarias.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 12/03/18 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: 22/03/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 045/18 – proc. Adm. nº 176/18
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de BI-
CA CORRIDA, BICA GRADUADA E RACHÃO, pelo período de 12 
meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Mu-
nicipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 14/03/18 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: 26/03/17, às 11h00min.
Santana de Parnaíba, 13 de março de 2018.

ORDENADOR DE pREGÃO
----------------------------------------------

AVISO DE LICItAÇÃO
pregão presencial n.º 048/2018 – proc. Adm. n.º 179/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de 
serviços educacionais e sistema de ensino pRé-VEStIbULAR/ 
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, para 05 turmas de 40 
alunos em cada turma, incluindo a entrega de materiais didáticos 
pedagógicos para o corpo discente, compreendendo fornecimen-
to de mão-de-obra (corpo docente especializado) para ministra-
ção de curso preparatório, com aulas presenciais e portal digital 
de acesso pela internet para web-aulas com no mínimo 500 ob-
jetos de aprendizagem.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 14/03/18 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: 27/03/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 049/2018 – proc. Adm. n.º 180/2018
Objeto: Registro de preços para eventual FORNECIMENtO DE CI-
MENtO pORtLAND CpII-E-32, EMbALADO EM SACOS DE 50 
kg, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Ser-
viços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a 
partir do dia 14/03/18 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: 27/03/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

----------------------------------------------
REtIFICAÇÃO DE pUbLICAÇÃO

RAtIFICAÇÃO DE DISpENSA DE LICItAÇÃO
Dispensa nº 004/18 – proc. Adm. nº 038/18

Retifica-se a publicação – edição de 31/01/2018 – DOE - SP, da 
seguinte forma:
Com base no parecer jurídico n° 108/2018, o qual adoto como ra-
zão para decidir, RATIFICO a contratação de empresa especializa-
da, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, para 
o fornecimento e distribuição de energia elétrica nos próprios pú-
blicos municipais, de acordo com o disposto nas normas e pa-
drões técnicos da AES ELETROPAULO, com fundamento no Arti-
go 24, inciso XXII da Lei de Licitações n° 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

ChAMAMENtO DOS ApROVADOS
EM CONCURSO pÚbLICO

Os aprovados nos CONCURSOS pÚbLICOS citados abaixo, ficam 
convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Admi-
nistração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos 
documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso público 001/2014 técnico tributário: 021- Gabriel 
Oliveira Melo-RG/SP-48.880.465-6; 022- Kleber Barbosa Lei-
te-RG/SP-26.221.325-4. pEb I(Educação básica): 109- Da-
maris Santana dos Santos Motta-RG/SP-42.858.358-1. PEB I 
(Educação Infantil): 115- Mirvana Alves Rodrigues de Paula dos 
Santos-RG/SP-43.605.974-5; 116- Luciana Pereira CostaW-
-RG/SP-28.395.069-9; 117- Priscilla Zedde Pinheiro-RG/SP-
33.504.739-7. Analista tributário: 017- Paulo Sergio Olimpio-
-RG/SP-20.658.376-X. Concurso público 001/2015 Agente de 
Organização Escolar: 013- Marcia Rodrigues da Silva-RG/SP-
-17.799.860-X; 014- Bianca Silva dos Santos-RG/SP-37.522.751-
9. professor Adjunto: 141- Gislaine Natali Alves Kamazaki-RG/
SP-41.667.013-1; 142- Advania Menezes dos Santos- RG/SP-
40.102.190-7; 143- Daniela Lopes da Silva-RG/SP-47.021.407-
7; 144- Daniela Souza Pereira-RG/SP-1164263064. pEb II (bilo-
gia): 005- Gabriela de Paula de Almas-RG/SP-47.817.381-7. pEb 
II (Educação Artística): 005- Claudia Regina Coelho de Pinna-RG/
SP-12.973.091-9. Médico plantonista: 112- Claudete Teixeira-
-RG/SP-4.638.428-5; 113- Luiz Fernando Xavier de Souza-RG/
SP- 22.175.138-5. Concurso público 001/2016 pEb II (Filoso-
fia): 001- José Gilton Paz Leite-RG/SP-93015007642. Farma-
cêutico: 021- Luiz Rodrigo Piola Brandt- RG/SP-13.894.622-X. 
Concurso público 002/2016 Agente de Serviços de Alimenta-
ção: 127- Josiane Ferigato-RG/SP-26.408.110-9; 128- Lucie-
ne Santos Nascimento-RG/SP-53.424.819-6; 129- Jussara da 
Conceição Silva dos Santos- RG/SP-41.823.344-5; 130- Emi-
lia Cristina Oliveira-RG/SP-60.728.353-1; 131- Paulo Sergio Vi-
vo Y Robles-RG/SP-19.119.427-X. Motorista: 024- Erisson 
Cleber de Sousa Pereira-RG/SP-40.190.038-1. Oficial Adminis-
trativo: 080- Denilson Alexandre Baroso-RG/SP-26.726.309-0; 
081- Matheus Felipe de Moraes-RG/SP- 38.653.613-2; 082- Ra-
fael Orlando da Silva-RG/SP-27.770.269-0; 083- Fernando Oli-
veira Cremm-RG/SP-39.499.553-3; 084- Sueli Aparecida de 
Oliveira da Silva- RG/SP-34.230.860-9; 085- Laisa dos Santos 
Silva-RG/SP-45.727.750-6; 086- Daniele de Melo Silva-RG/SP-
48.075.733-1; 087- Glaucia Guariglia Costa-RG/SP- 17.799.588-
9; 088- Rodrigo Pinto Santana-RG/SP- 42.586.807-2; 089- Ro-
gerio Chaves Santos-RG/SP-56.577.017-2. Médico plantonista 
com Especialização em pediatria: 026- Mirella Rodrigues da 
Silva Ferreira de Castro-RG/SP-18.738.496-4. Médico planto-
nista com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 008- 

Simone Santos Nogueira-RG/SP-14.599.769-8;009-Diogo Creva-
tin Sheldon-RG/SP- 34.619.702-8. Concurso público 001/2017 
Agente de Serviços públicos: 059- Odair Correa Junior-RG/SP-
-41.129.104-X; 060- Lucas Henrique do Nascimento Oba-RG/SP-
44.046.274-5; 061- Rai Oliveira da Silva-RG/SP-44.850.088-7; 
062- Edvaldo Macedo-RG/SP-26.752.898-X; 063- Wander Luiz 
de Souza-RG/SP- 35.457.426-7; 064- João Paulo de Carvalho 
Pereira-RG/SP-46.459.582-4; 065- Wendell Lehmann Prudencio-
-RG/SP-36.602.296-9; 066- Onesimo de Oliveira Santos-RG/SP-
22.080.829-6. Agente de Serviços de Alimentação: 001- He-
len Sena de Araujo-RG/SP-49.248.390-5; 002- Ivoneide Vale das 
Virgens Figueiredo- RG/SP-20.437.674-9; 003- Claudelane de Li-
ma Xavier Passos-RG/SP-42.504.715- 5; 004- Devanir Frutuoso-
-RG/SP-18.842.994-3; 005- Andreia Aparecida da Silva- RG/SP-
32.979.669-0; 006- Jhonata Leite Barbosa-RG/SP-47.533.257-0; 
007- Andreza Esteves dos Santos-RG/SP-53.804.379-9; 008- 
Isadora Oliveira Botelho- RG/SP-38.772.000-5; 009- Apareci-
da Maria Rodrigues-RG/SP-29.570.770-7; 010- Rosangela Sil-
va Galdino dos Santos-RG/SP-24.478.126-6; 011- Whitney 
Augusto Mendes Costa-RG/SP-22.760.924-4; 012- Ana Garde-
ne Moura de Souza Soares- RG/SP-22.767.164-8; 013- Luciano 
Alves dos Santos-RG/SP-25.789.252-7; 014- Elizabete Vaz Pe-
droso Amâncio-RG/SP-34.762.549-6; 015- Maria Aparecida de 
Souza-RG/SP-33.227.891-8; 016- Ana Maria da Silva-RG/SP-
12.898.120; 017- Eduardo da Silva Barbosa-RG/SP-44.055.780-
-X; 018- Maria Neide de Oliveira Lima Silva-RG/SP-34.617.619-
0; 019- Geane Conceição dos Santos-RG/SP-55.711.941- 8; 
020- Ana Cleide dos Santos-RG/SP-50.488.951-5; 021- Neu-
sa dos Santos da Silva-RG/SP-20.359.880-5; 022- Debora Pe-
reira Marinho-RG/SP-38.688.433-X; 023- Sonia Saturno-RG/SP-
23.041.620-2; 024- Aline Diniz Santos-RG/SP- 44.773.650-4. 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 065- Andre Rodrigues 
do Nascimento-RG/SP-12.902.237-8; 066- Maria do Socor-
ro Mendonça-RG/SP- 27.637.229-3; 067- Lucineide da Silva 
Costa-RG/SP-52.823.242-3; 068- Giseli Batista Gonçalves-RG/
SP-41.207.932-X; 069- Regiane Alessandra Martins-RG/SP- 
33.285.037-7; 070- Patrícia da Luz Pires-RG/SP-33.435.038-
4; 071- Nathaly Cabral da Silva-RG/SP-52.857.747-5; 072- Ale-
xandra Miguel da Silva-RG/SP-41.765.565- 4; 073- Fabiana Neri 
de Abreu-RG/SP-43.141.619-9; 074- Nadia Santos Conceição- 
RG/SP-27.027.974-X; 075- Adriana Gouveia Catenacci-RG/SP-
24.249.134-0; 076- Nathália Roque da Silva-RG/SP-38.499.560-
3; 077- Cristiane Aleixo Pereira Ramos-RG/SP-32.155.172-2; 
078- Sirlei Evangelista Prestes-RG/SP-28.521.074-9; 079- Fabiu-
la Silva dos Santos-RG/SP-35.090.741-9. Médico com Especia-
lização em Ultrassonografia: 003- Euripedes Barsanulfo de Pau-
la Avelino-RG/SP-62.778.732-0.

ChAMAMENtO DOS ApROVADOS EM pROCESSO SELEtIVO

Os aprovados no pROCESSO SELEtIVO citado abaixo, ficam 
convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Adminis-
tração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos 
documentos enumerados no edital supracitado. processo Sele-
tivo 004/2016 pEb I (Educação básica): 039- Nilzeni Louren-
ço Tiago-RG/SP-30.133.520-5; 040- Elaine Aniceto da Silva-RG/
SP-27.348.483-7. pEb II (biologia): 009- Julia Geraldes-RG/SP-
32.047.569-4. PEB II (Ciências): 017- Edna Suzart Mello-RG/SP-
-27.756.752-X. pEb II (Matemática): 014- Edi Wilson Timóteo 
da Silva-RG/SP-18.631.937-X. PEB II (Educação Especial - Defi-
ciência Auditiva): 002- Fernando Gomes dos Santos Junior-RG/
SP-52.770.942-6. Médico com Especialização em psiquiatria: 
002- Frederico Augusto Paniza-RG/SP-34.520.140-1.]

ChAMAMENtO DO ApROVADO EM pROCESSO
SELEtIVO SIMpLIFICADO

O aprovado no pROCESSO SELEtIVO SIMpLIFICADO citado 
abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, muni-
do dos documentos enumerados no edital supracitado. processo 
Seletivo Simplificado 003/2017 Médico Plantonista com Espe-
cialização em pediatria: 004- Fernanda Ferreira de Barros Cam-
pos-RG/MG-9191238.

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2018.
pREFEItURA DO MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA

EXtRAtO DE tERMO DE COLAbORAÇÃO

tERMO DE COLAbORAÇÃO Nº 001/2018 – Objeto: Atendimen-
to e acompanhamento terapêutico, pedagógico e escolar de 30 
crianças e adolescentes com deficiência e em situação de vul-
nerabilidade social, para a promoção, reabilitação, capacitação e 
inclusão (Edital de Chamamento nº 001/2017) - Parceiros: Muni-
cípio de Santana de Parnaíba e a Organização da Sociedade Civil - 
OSC, denominada APROEX - ASSOCIAÇÃO PARA PROSPERIDA-
DE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - DAtA: 1º/03/2018 – VALOR: 
R$ 240.000,00 – DOTAÇÃO: 0201-3.3.50.43-0824200052005- 
VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.

tERMO DE COLAbORAÇÃO Nº 002/2018 – Objeto: Atendimento 
multidisciplinar e terapêutico de 330 pessoas com deficiência e 
suas famílias, em situação de vulnerabilidade social, por meio de 
acompanhamento social, acolhimento, fortalecimento de víncu-
los, a fim de garantir melhor qualidade de vida, resgate da cidada-
nia e dignidade (Edital de Chamamento nº 002/2017) - Parceiros: 
Município de Santana de Parnaíba e a Organização da Sociedade 
Civil - OSC, denominada ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNI-
DADE DE AMOR RAINHA DA PAZ - DAtA: 1º/03/2018 – VALOR: 
R$ 1.260.000,00 – DOtAÇÃO: 0201-3.3.50.43-1236700062006 
- VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.
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