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Centro de Memória e Integração Cultural
Capitã Bertha Moraes Nerici

Inaugurado em 2004, o local homenageia a capitã Bertha de Moraes Nerici, 
que foi a primeira mulher a se alistar na FEB – Força Expedicionária Brasileira 
para a Segunda Guerra Mundial, onde atuou como enfermeira. Neste sobra-
do, a parte superior historiadores, atendem, reúnem e organizam documen-

tos, fotos, vídeos, entre outros que possam preservar a memória e história de 
Santana de Parnaíba e dos parnaibanos, ficando a disposição da comunida-
de para consulta. A parte térrea é destinada a exposições e outros eventos 
destinados a comunidade e ao turismo. Localizado na Praça da Matriz, fun-
ciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e sábados e domingos, das 11 

às 17h. (RM)

SEGURANÇA ESPORTE

Prefeitura realiza treinamento de
brigada de incêndio no CEI Colinas

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer 
(SMAFEL), realizou na última semana, nas dependências do Centro de Esportes Olím-
picos Colinas, o curso de formação de brigada de incêndio. Funcionários da SMAFEL 
participaram das atividades, onde aprenderam noções básicas de primeiros socorros, 
procedimentos para acionar os alarmes e hidrantes e plano de ação para evacuação, 
seguindo todos os critérios do Corpo de Bombeiros. Eles receberam os certificados de 
brigadistas e irão trabalhar na unidade esportiva, quando for inaugurada. (CS) 

Alunos do futebol da SMAFEL participam de 
amistoso com equipe da Aldeia da Serra

Na ultima semana os alunos da escolinha de futebol do Jardim Isaura, cate-
gorias sub09, sub11 e sub13 participaram de um amistoso com a equipe da Al-
deia da Serra (Barueri), no Campo Society do bairro Jardim Isaura.

 Os jogos contaram com a presença de seus familiares que prestigiaram os 
atletas mirins. O jogo teve o objetivo de incentivar e conhecer as habilidades dos 
alunos, no qual os professores tiveram a oportunidade de acompanhar e identifi-
car fundamentos a serem trabalhados com os jogadores ao longo do ano. (WR)
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Imagem Ilustrativa

Duplicação da Avenida Paiol Velho entra na 
fase final e deve ser entregue nos próximos dias

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

A
s obras de duplicação da 
Avenida Paiol Velho, no 
Tamboré, que é uma das 
principais vias de acesso 

entre as cidades de Barueri e de 
Santana de Parnaíba, estão na reta 
final dos trabalhos. 

A equipe da Secretaria de Obras 
segue executando os trabalhos fi-
nais que envolvem terraplanagem, 
implantação de guias e sarjetas e 
pavimentação das faixas adicionais 
nos dois sentidos do trecho entre a 
divisa dos municípios, até a Aveni-
da Mackenzie. Além da duplicação, 
estão previstas adequações nas ro-
tatórias da região.

Assim que for inaugurada, a via 
desafogará o trânsito na região, fa-
cilitando o acesso às avenidas Tu-
cunaré, Mackenzie e Silvio Honório 
Álvares Penteado, além de fazer li-
gação com o viaduto sobre a Ala-
meda Araguaia e ao quilômetro 22 
da Rodovia Castelo Branco.  

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador)

mais perto de sua casa

642 VAGAS

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

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)

Empresa de reciclagem representará Santana 
de Parnaíba em congresso na África do Sul

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

conhecimento com o intuito de 
melhorar a coleta e a reciclagem 
de lixo doméstico. 

O convite foi feito através de 
uma patrocinadora do evento, 
que veio do Canadá visitar a ONG, 
e convidou a coorporativa para 
mostrar seu trabalho no evento 
internacional. A prefeitura é par-
ceira do projeto e tem auxiliado o 
desenvolvimento da ONG na cida-
de, visando o meio ambiente. 

SObRE A AVEMARE
O trabalho da cooperativa 

consiste na coleta seletiva, tria-

gem dos materiais recolhidos, 
que em seguida são prensados e 
encaminhados para as indústrias 
de reciclagem, o que gera a renda 
dos cooperados. A Avemare tam-
bém realiza ações de educação 
ambiental nas escolas, bairros e 
empresas no município, falando 
sobre a importância da coleta se-
letiva e do consumo consciente. 
Os colaboradores, que na maioria 
são pessoas carentes, enxergam 
nessa ação à oportunidade de 
cuidar do meio ambiente e com-
plementar a renda familiar. 

A 
ONG Avemare recebeu 
o convite para represen-
tar o município de San-
tana de Parnaíba em um 

evento na cidade de Kisumo, na 
África do sul, que será realiza-
do do dia 22 a 30 de abril. Nes-
te evento participarão represen-
tantes de 20 países para debater 
a importância da coleta seletiva, 
como as coorporativas têm en-
frentado esses desafios, com-
partilhar suas experiências e 

Ionara Pereira, Coordenadora da Ong Avemare ao lado das suas colaboradoras que 
trabalham no recolhimento e processo de triagem dos materiais recicláveis no município

Cine teatro recebe III Fórum 
de Políticas Públicas para 

Mulheres

A 
Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, in-

forma que na próxima semana, 
dia 28/03 no Cine Teatro Coronel 
Raymundo, a partir das 08h será 
realizado o 3º Fórum de Políticas 
Públicas para Mulheres.

 No evento serão debatidos 
temas em relação ao direito da 
mulher, como palestras sobre 

a força da mulher na transfor-
mação da sociedade, entre ou-
tros assuntos, além de realizar 
a eleição das representantes da 
sociedade civil que irão compor 
o Conselho Municipal da Mu-
lher. Para obter mais informa-
ções sobre como participar, os 
interessados devem entrar em 
contato no telefone (11)4622-
7050 ou procurar a Secretaria 
de Assistência Social, localiza-
da na Rua Santa Cruz, 155 no 
Centro da Cidade.

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ilustrativa

MEIO AMBIENTEASSISTÊNCIA SOCIAL

OBRAS

3ª Edição do Fórum de Políticas Públicas para Mulheres acontece 
nesta quarta-feira (28/03) no Cine Teatro Coronel Raymundo

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”

VAgAS Quant.

Alinhador de
direção

1

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de
almoxarifado

8 X

Auxiliar de
enfermagem

10

Auxiliar de
logística

12 X

Chefe de cozinha 1

Cobrador de
ônibus

9 X

Corretor de
imóveis

310

Costureira em 
geral

6

Extrusor artes 
gráficas

1

Ferramenteiro de
moldes plásticos

1

Meio oficial de 
corte e dobra de 
chapas

1

Motofrentista 1

Operador de
manutenção
Eletromecânica

1

Operador de tele-
marketing ativo

200

Operador de
telemarketing
receptivo

50 X

Pesador (pigmen-
tos e resinas)

1

Prepador de tintas 1

Professor de
cursos livres

1

Químico 1

Técnico de
enfermagem

10

Torneiro CNC 1

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Imagens da Avenida Paiol Velho 
que está sendo ampliada para 

melhorar o fluxo de veículos na 
região de Alphaville

Ampliação da via contribuirá para melhorar a mobilidade na região de Alphaville/Tamboré desafogando ainda mais o trânsito na região
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AÇÃO SOCIAL

Fundo Social de Solidariedade assina 
convênio para ampliar cursos de qualificação 

C
om o objetivo ampliar 
os cursos de qualifica-
ção profissional e gera-
ção de renda, na última 

segunda-feira (19) a presiden-
te do Fundo Social de Santana 
de Parnaíba, juntamente com o 
prefeito, estiveram no Palácio 
dos Bandeirantes para a ceri-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Márcio Koch

Durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes a prefeitura assinou
convênio para ampliação dos cursos de geração de renda

MEIO AMBIENTE

N
a última semana a pre-
feitura, por meio da 
Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Meio 

Ambiente, realizou mais uma 
etapa do mutirão de castração 
de 2018, que ocorreu no bairro 
Colinas da Anhanguera.

A ação de controle de ani-
mais, realizada no estacionamen-
to do Parque José Bezerra, fez o 
atendimento em 200 animais, en-
tre cães e gatos, no veículo “Cas-
tramóvel”, que realizou desde 
avaliação veterinária até o pro-

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Moradores levam animais para
castração e microchipagem

“Foi muito rápido o atendimento. Minha 
vizinha me cadastrou e em menos de duas 
semanas trouxe o meus cachorros para 
serem  castrados. Com esse novo método, 
ficou muito mais fácil e rápido. Parabéns à  
todos os envolvidos” 
Carlos Matheus – Morador da Fazendinha

Mais segurança, economia e menor manutenção são alguns dos benefícios da nova iluminação com LED nos bairros Alphaville e Tamboré

Prefeitura implanta iluminação de LED em Alphaville

A 
prefeitura, por meio 
do Departamento de 
Iluminação Pública 
(DIP), está avançan-

do com o programa “Ilumina 
Parnaíba” em diversos bair-
ros da cidade, beneficiando 
milhares de moradores, am-
pliando a segurança com as 
ruas mais iluminadas. 

Nos últimos meses o tra-
balho de substituição das lâm-
padas comuns de sódio por 
LED vem sendo realizado em 
diversos bairros por toda ci-
dade e, recentemente, regiões 
da Fazendinha e Alphaville es-
tão sendo contempladas. Até o 
momento, em Alphaville/Tam-
boré, as novas lâmpadas já fo-
ram instaladas na Estrada da 
Bela Vista, Av. Pentágono, Av. 
Bom Pastor, Yojiro Takaoka e 

A prefeitura já instalou cerca de 
20km de iluminação de LED
no bairro de Alphaville

na Praça da Paz, totalizando 
mais de 20km. 

As lâmpadas de LED re-
duzem em até 70% o consu-
mo de energia, proporciona 
mais economia, menor manu-
tenção  e melhora a seguran-
ça. Recentemente bairros co-
mo: Cento e Vinte, Cidade São 
Pedro, Colinas da Anhangue-
ra, Fazendinha, Jardim Isaura, 
Parque Santana e a rotatória 
da Estrada dos Romeiros, na 
altura do Cristal Park 2 e Refú-
gio dos Bandeirantes também 
receberam as instalações. Se-
gundo o departamento respon-
sável, até o final do ano, serão 
implantadas 12 mil lâmpadas 
de LED em toda cidade.

cedimento cirúrgico (castração) 
e microchipagem, implantado no 
animal para auxiliar na localiza-
ção e resgate do mesmo em caso 
de desaparecimento. 

O Departamento de Proteção 
e Bem Estar Animal informa que 
as inscrições para o próximo mu-

mônia de assinatura de um pro-
tocolo de intenção com o Fundo 
Social de Solidariedade do Esta-
do de São Paulo.

O evento reuniu prefeitos de 
diversos municípios, o governa-
dor do Estado, a primeira-dama 
Lu Alckmin e outras autorida-
des. Para Santana de Parnaíba, 
o objetivo é que sejam criadas 
novas vagas para a escola da 

tirão começarão no início de abril, 
em bairro e local a serem defini-
dos. Serão atendidos os morado-
res que estão cadastrados no site 
da prefeitura, sendo dois animais 
por pessoa e as vagas são limita-
das. Mais informações no telefo-
ne 4622-1427.

moda e polo de padaria, e as-
sim atender mais pessoas. 

A Escola da Moda e a Pada-
ria Artesanal são programas do 
Governo do Estado em parceria 
com o município, e destinados 
às pessoas maiores de 18 anos 
para gerar formação profissio-
nal, emprego e renda, com o 
objetivo de melhorar a vida dos 
munícipes. 

Obras de recapeamento ocorrem em 
diversas vias na região de Alphaville 

Alphaville tem os menores índices 
criminais dos últimos 6 anos

Animais de estimação são atendidos no Mutirão 
de Castração no Colinas da Anhanguera

A 
segurança em Santana de 
Parnaíba é referência en-
tre as cidades que com-
põem o eixo metropoli-

tano. O bairro de Alphaville está 
entre as regiões que, nos últimos 
cinco anos, teve redução signifi-
cativa na criminalidade, de acordo 
com a análise feita pela Secreta-
ria de Segurança Urbana, tomando 
como base os dados da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo.

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Entre os dados, no bairro não 
foi registrado nenhum caso de ho-
micídio desde 2014, já nos casos 
de roubo de veículos, em 2017 o 
bairro teve o menor número dos 
últimos anos, apenas 2 ocorrên-
cias foram registradas. Nos casos 
de furtos em geral, foram apenas 
15 casos. Os indicadores refor-
çam a eficiência da atuação das 
forças de segurança do município. 

Além do policiamento realiza-
do 24 horas por dia, o bairro tam-
bém conta com o Departamento 
Operacional Tamboré, inaugurado 

em 2017, que reforça o policia-
mento com o efetivo do departa-
mento estratégico, do qual fazem 
parte as equipes do Canil, GTM e 
DAET, além do Departamento Es-
pecializado de Trânsito que atu-
am na região, promovendo ações 
preventivas e a prefeitura prevê 
iniciar este ano a implantação do 
Sistema Detecta na região, proje-
to que vai fortalecer ainda mais a 
segurança nos bairros de Alpha-
ville e Tamboré.

O Departamento Operacional da GMC Tamboré é responsável
pela segurança dos moradores em Alphaville

C
om o objetivo de melho-
rar cada vez mais a mo-
bilidade urbana na região 
de Alphaville, a prefeitu-

ra realiza constantemente obras 
de zeladoria nas principais ruas 
e avenidas do bairro, por meio de 

Texto: Willian Rafael
Foto: Acervo Secom

pavimentação ou recapeamento.
Nos últimos anos, vias co-

mo a Estrada do Ipanema, Ave-
nida Yojiro Takaoka e Avenida 
Alphaville passaram por inter-
venções, que facilitam a vida 
de motoristas e moradores da 
região e, mais recentemente, a 
Avenida Alpha Norte foi uma das 

vias recapeadas.
O programa de pavimentação 

da prefeitura já atendeu bairros 
de diversas regiões da cidade, 
ultrapassando a marca de 150 
quilômetros de vias pavimenta-
das e, até o final do ano, mais 50 
quilômetros de vias serão con-
templadas.

Obras de pavimentação e recapeamento
sendo realizada na Avenida Alphaville

PAVIMENTAÇÃO SEGURANÇA

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch
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ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIpAL DE SANtANA DE pARNAIbA
CONVOCAÇÃO CONCURSO pÚbLICO N° 01/2016

A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba convoca os candidatos abaixo, aprovados em 
Concurso Público, aberto através do Edital n° 01/2016 para os cargos de AUXILIAR AD-
MINIStRAtIVO, tELEFONIStA E ASSIStENtE ADMINIStRAtIVO:

AUXILIAR ADMINIStRAtIVO
Class.   Nome   Doc. Identidade
3º     EGLY CARLINI  36.900.980-0

tELEFONIStA
Class.    Nome   Doc. Identidade
2º    ANA AP. DA SILVA ROVEDER 27.929.3148

ASSIStENtE ADMINIStRAtIVO
Class.    Nome   Doc. Identidade
1º    GENTIL RODRIGUES DA SILVA 35.602.327-8

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente até o dia 02/04/2018 no Departa-
mento de RH da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, sito à Rua Porto Rico, n° 231 
– Jd. São Luis – Santana de Parnaíba/SP CEP: 06502-355, Tel.: (011) 4154-8600, das 
08:00 as 17:00 horas, munidos dos documentos conforme item 12.4 do Edital do Concur-
so público n° 01/2016, sendo que, caso não compareçam no prazo especificado, implica-
rá na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável, conforme item 
12.3.3 do mesmo Edital. Santana de Parnaíba, 22 de março de 2018 – ANTONIO MARCOS 
BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

-------------------------------------
   RESOLUÇÃO N° 001/2018
   “Constitui Comissão de Representação para participação no 62º 
Congresso Estadual de Municípios.”
   Autoria: A MESA
   FAÇO SAbER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
   RESOLUÇÃO
   Artigo 1º - A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba far-se-á 
representar no 62º Congresso Estadual de Municípios, que será realizado pela Associação 
Paulista de Municípios – APM entre os dias 02 a 07 de abril de 2018, em Santos/SP.
   Artigo 2º - A Comissão de Representação deste Legislativo será 
composta pelos Vereadores a seguir indicados:
   gENUÍNO ANtÔNIO DE LIMA
   VALMIR bAptIStA DAMAS
   VICENtE AUgUStO DA COStA
   ANtÔNIO ApARECIDO NUNES
   EMERSON FURtADO NOgUEIRA DE SOUzA
   Artigo 3º - A Câmara custeará exclusivamente a inscrição dos in-
tegrantes da Comissão de Representação, sendo que outras despesas ou custos serão de 
responsabilidade de cada integrante da referida Comissão.
   Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução 
correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.
   Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
   Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
   Plenário Antônio Branco, em 20 de março de 2018.

ANtÔNIO MARCOS bAtIStA pEREIRA
presidente

Vereador pSDb

AVISO DE ADIAMENtO DE LICItAÇÃO
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 QUILÔMEtRO, em atendimento à Rede Municipal de Ensi-
no - Secretaria Municipal Educação.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, devido o questionamento da empresa 
DIBRACAM COMERCIAL LTDA, e, considerando que o tema trata-se de ordem técnica e de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, decide-se pelo ADIAMENTO “sine 
die” da presente licitação, para análise objetiva e posterior ato de retificação do Termo de 
Referência – Anexo I do edital.
Envia-se a decisão a todos os interessados conhecidos através de e-mail e publicada no 
site oficial da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

-------------------------------------
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 013/18 – proc. Adm. nº 215/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Pinto Coelho, n° 46 – Casa 02 – Chácara Solar – Santana de Parnaíba/SP, entre esta mu-
nicipalidade e a Sra. Alecxandra Claudino Viana, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 750,00 (se-
tecentos e cinquenta reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo 
com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

-------------------------------------
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 014/18 – proc. Adm. nº 216/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Djanira da Motta e Silva, n° 106 – Casa 02 – Colinas da Anhanguera – Santana de Parna-
íba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Sônia Maria da Silva Zamparo, para acomodar 
família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor 
total de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de 
acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

-------------------------------------
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 015/18 – proc. Adm. nº 217/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Espacial, n° 393 – Casa 02 – Chácara Solar III – Santana de Parnaíba/SP, entre esta muni-
cipalidade e a Sra. Maria das Dores da Silva, para acomodar família de desabrigados, vin-
culado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 750,00 (setecen-
tos e cinquenta reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o 
inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

-------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E hOMOLOgAÇÃO

pregão presencial n.º 034/2018 – proc. Adm. n.º 0101/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA (DESKTOP, NOTEBOOK) COMPLETOS, mediante garantia on-site por um período 
de 36 (trinta e seis) meses, para atender as diversas unidades da Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 (doze) meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em vista que o prazo para recur-
so transcorreu in albis, ADJUDICO e hOMOLOgO o certame supra a favor das seguintes 
empresas:
pOSItIVO tECNOLOgIA S/A – para o ItEM: 1;
VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME – para o ItEM: 2.

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

-------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E hOMOLOgAÇÃO

pregão presencial n.º 037/2018 – proc. Adm. n.º 0143/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de EXAMES AU-
DIOLógICOS, com a disponibilização de equipamentos, fornecimento de todos os insu-
mos e materiais, e profissionais habilitados para a realização dos exames aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) da Rede Municipal de Saúde.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, julgou ApROVADA a documentação 
complementar apresentada pela empresa SpX SERVIÇOS DE IMAgEM LtDA.
Na oportunidade, ADJUDICO e hOMOLOgO o certame supra a favor da empresa: SpX 
SERVIÇOS DE IMAgEM LtDA.

Santana de Parnaíba, 15 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

-------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA/ tEStE DE CAMpO
pregão presencial n.º 103/2017 – proc. Adm. nº. 712/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PARA GERENCIAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE IN-
FRAÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUINDO CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA VEICULAR, 
FORNECIMENTO DE APLICATIVO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE TALONÁRIO 
ELETRÔNICO.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana, através de equipe técnica competente, acompanhou os tEStES DE CAMpO reali-
zados pela empresa MObIt – MObILIDADE, ILUMINAÇÃO E tECNOLOgIA LtDA confor-

me item 6.2.3 do instrumento convocatório, do processo supramencionado e promoveu o 
seguinte julgamento: tODOS OS tEStES ApROVADOS.
Fica desde já aberto o prazo para eventual interposição de recurso quanto à análise, con-
forme disposto no inciso XVIII do art.4º da lei 10.520/02

Santana de Parnaíba, 19 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

-------------------------------------
COMUNICADO DE JULgAMENtO DE RECURSO e ADJUDICAÇÃO E hOMOLOgAÇÃO

pregão presencial n.º 012/2018 – proc. Adm. nº. 018/2018
Objeto: Registro de preços para eventual FORNECIMENtO, INStALAÇÃO E MANUtEN-
ÇÃO DE tOLDOS, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, acato o Julgamento do Recurso feito 
pelo Pregoeiro, o qual tomo como razão para decidir, deliberando com base nos princípios 
da moralidade, da probidade administrativa, e principalmente da razoabilidade e proporcio-
nalidade, Negar Provimento do recurso apresentado pela empresa hELLO pRINt COMU-
NICAÇÃO VISUAL LDA - ME, conforme instruído no Processo.
Considerando o supracitado, ADJUDICO e hOMOLOgO o certame supra a favor da empre-
sa DNA SIgNS ObRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

-------------------------------------
RAtIFICAÇÃO DE DISpENSA DE LICItAÇÃO
Dispensa nº 012/18 – proc. Adm. nº 195/18

RATIFICO a aquisição de antiguidades com valor histórico, que pertenceram ao Tenente 
Joaquim Marques da Silva Sobrinho (Tenente Marques), compreendendo uma farda, um 
quepe, um cinto, certidão de batismo, certidão de óbito e título de eleitor, com fundamento 
no Artigo 24, inciso XV da Lei de Licitações n° 8.666/93, no valor total de R$ 10.000,00 
(dez mil reais).

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Leilão n.º 001/18 – proc. Adm. nº 211/18
Objeto: Alienação de sucatas de bens declarados inservíveis para o serviço público (eletro-
domésticos, maquinários e equipamentos hospitalares, veículos, carteiras escolares e etc).
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 26/03/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 10/04/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de março de 2018.
LEILOEIRO

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

pregão Eletrônico n.º 002/18 – proc. Adm. n.º 192/18
Objeto: Aquisição de veículos automotores em atendimento das necessidades da Se-
cretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/03/18, 
no endereço eletrônico www.bll.org.br, através 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: 02/04/18, às 10h00min.

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

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

pregão Eletrônico n.º 003/18 – proc. Adm. n.º 212/18
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIpAMENtOS DE SAÚDE em atendimento à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 26/03/18, 
no endereço eletrônico www.bll.org.br, através 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: 09/04/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

-------------------------------------
AVISO DE ChAMAMENtO pÚbLICO

Chamamento público n.º 004/18
Objeto: Edital de chamamento para credenciamento de instituições educacionais de 
terceiro grau – universidades ou de cursos livres em proveito da qualificação de ser-
vidores municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 26/03/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br.
prazo de entrega do formulário e documentos: até o dia 25/04/18 nos termos definidos 
no edital.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

-------------------------------------
COMUNICADO DE JULgAMENtO ENVELOpE 01 - DOCUMENtOS
Concorrência pública N.º 001/2018 – proc. Adm. Nº 009/2018

Objeto: REgIStRO DE pREÇOS para contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de engenharia para reforma, recuperação, manutenção e conservação do 
sistema viário municipal de tráfego, com fornecimento de material e mão de obra, situa-
dos no município de Santana de Parnaíba/SP, faz saber que, julgou hAbILItADAS as em-
presas: VERSATIL ENGENHARIA LTDA por atendimento a todas as exigências do edital; 
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA por atendimento a todas 
as exigências do edital; ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI por atendimento a todas 
as exigências do edital; OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA por aten-
dimento a todas as exigências do edital; PAVISAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP por atendi-
mento a todas as exigências do edital; CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES, TERRAPLA-
NAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI por atendimento a todas as exigências do edital; TECLA 
CONSTRUÇÕES LTDA por atendimento a todas as exigências do edital e COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FENIX EIRELI por atendimento a todas as exigências do edital. (Ressalva: 
A empresa Construções, Engenharia e Pavimentação ENPAVI apontou que a empresa aci-
ma habilitada, apresentou atestado técnico em nome do profissional Josiel Aparecido Do-
mingues com selo de autenticação diferente do selo do certificado, porém, o profissional 
citado não pertence ao quadro societário da empresa e não está relacionado na Certidão 
de Registro de Pessoa Jurídica como responsável técnico, sendo descartado do proces-
so de habilitação).
Ressalva: relativamente às parcelas de relevância constantes dos atestados de capacida-
de técnica, tanto operacional como profissional, foram considerados a complexidade na 
execução dos serviços.
Julgou, INABILITADAS as empresas: TMK ENGENHARIA S.A., por não atendimento na
integralidade da letra “c” do subitem 10.1 vez que algumas folhas estavam em cópia sim-
ples e pelo não atendimento na integralidade da letra “g” do subitem 10.3, vez que o balan-
ço patrimonial não foi apresentado nas formas da lei, já que o mesmo não faz parte de um 
livro diário, logo, não possui Termo de Abertura e Encerramento, consequentemente, em
desconformidade com a legislação e normas que regem a matéria. (Ressalva: Conforme
apontamento da empresa CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI 
LTDA, no que diz respeito ao endereço da empresa TMK, observou-se que há divergências 
entre algumas certidões, o CREA e Contrato Social – algumas citam sala 1 e outras sala 2) 
e S. RETROS PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME, por não atendimen-
to na integralidade da letra “c” do subitem 10.1 vez que o contrato social em cópia simples 
e pelo não atendimento na integralidade da letra “g” do subitem 10.3, vez que o balanço 
patrimonial não foi apresentado nas formas da lei, já que o mesmo não faz parte de um 
livro diário, logo, não possui Termo de Abertura e Encerramento, consequentemente, em 
desconformidade com a legislação e normas que regem a matéria, por não atendimento 
na integralidade da letra “b” do subitem 10.2 vez que não apresentou prova de regularidade 
perante o sistema de seguridade social, entre outros.
Fica desde já, aberto prazo para eventuais interposições de recursos nos termos do dis-
posto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

-------------------------------------
COMUNICADO DE JULgAMENtO ENVELOpE 02 – pROpOStA COMERCIAL

tomada de preços N.º 003/2018 – proc. Adm. Nº 053/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia pa-
ra AMpLIAÇÃO E REFORMA DO COLégIO MUNICIpAL DONA CELINA COStA MAChADO 
SILVA - sito à Rua Constantinopla, 02 – Jd. Isaura - Santana de Parnaíba/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, julgou as propostas apresentadas CLASSIFICANDO-AS da seguinte forma: 
1. TPD ENGENHARIA LTDA – R$ 578.918,52; 2. VG AÇOS COMERCIO DE MATERIAIS PA-
RA CONSTRUÇÃO LTDA ME – R$ 594.969,20; 3. CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI EPP – R$ 664.969,45; 4. TOWER ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÃO LTDA EPP R$ 678.552,21; 5. ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP R$ 
685.725,22; 6. CODAL ENGENHARIA LTDA EPP – R$ 709.811,11; 7. RW ENGENHARIA 
EIRELI – R$ 718.702,83.
Na oportunidade, abre-se o prazo de 03 dias úteis para, havendo interesse, a empresa VG 
Aços Comercio de Materiais para Construção Ltda Me utilize o beneficio concedido pela Lei 
Complementar nº 123/2016 e apresente nova proposta cobrindo o valor da empresa me-
lhor classificada, a ser entregue no mesmo endereço mencionado nos avisos anteriores.
Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, aberto os prazos 
para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I 
“a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

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

INtIMAÇÃO

ANDERSON DA SILVA bORgES:

Fica Vossa Senhoria INtIMADO a comparecer perante a Comissão de Sindicância da Pre-
feitura 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 
10:30h do dia 28 de março de 2018, para oitiva na Sindicância nº 085/2016.
Santana de Parnaíba, 23 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão de Sindicância

-------------------------------------
INtIMAÇÃO

NELSON ApARECIDO gALVÃO:

Fica Vossa Senhoria INTIMADO a comparecer perante a Comissão de Sindicância da Pre-
feitura 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 
10:30h do dia 28 de março de 2018, para oitiva na Sindicância nº 031/2016.
Santana de Parnaíba, 23 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão permanente processante

-------------------------------------
CItAÇÃO

WILSON pEREIRA gONÇALVES:

Fica Vossa Senhoria CItADO NOVAMENtE 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 10:00h do dia 28 de março de 2018, tendo em vista o Processo Administra-
tivo n.º 022/2018, instaurado contra V. Sª. por INASSIDUIDADE hAbItUAL.
Santana de Parnaíba, 23 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão permanente processante

ERRAtA

LIStAgEM DOS LEgItIMADOS, CERtIDÃO DE REgULARIzAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 18/2017 
– Desmembramento, QUINhÃO 1A4, publicada na Imprensa Oficial de Santana de Parna-
íba, do Dia 15 a 21 de Setembro de 2017– Edição 195 – Ano IV, folha 4, Processo Admi-
nistrativo nº 341.268/2014. Nada mais.

Santana de Parnaíba, 09 de Março de 2018.

MARCELA CRIStIANE pUpIN
Secretária Municipal de habitação

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

MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA
EXtRAtO DE CONtRAtOS

CONtRAtO 031/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 088/18) – LOCAtÁRIA: PREFEI-
TURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: EMBRASSU – EVENTOS 
E AMERICAN BAR LTDA - DAtA: 15/3/2018 - VALOR: R$ 77.000,00 – DOtAÇÃO: 0213-
3.3.90.39.10-1339200272045 - VIgÊNCIA: 14 datas.

CONtRAtO 032/2018 – contratação de empresa especializada em serviço de manuten-
ção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares de baixa e média com-
plexidade – (PP 019/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONtRAtADA: FUTURAMED LTDA - DAtA: 15/3/2018 - VALOR: R$ 
189.600,00 – DOtAÇÃO: 0216-3.3.90.39.17-1030200802133 - VIgÊNCIA: 12 meses.

CONtRAtO 033/2018 – contratação de empresa especializada em fabricação e insta-
lação de telas de mosquiteiro no Hospital Santa Ana – (PP 010/18) – CONtRAtANtE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: TOBALL LO-
CAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - DAtA: 15/3/2018 - VALOR: R$ 25.230,79 – DOtAÇÃO: 
0216-3.3.90.39.16-1030200802133 - VIgÊNCIA: 2 meses.

CONtRAtO 034/2018 – contratação de empresa para prestação de serviços referente tro-
ca de vinil em piscina em atendimento a Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte 
e Lazer– (PP 007/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONtRAtADA: H.P. CALADO - DAtA: 15/3/2018 - VALOR: R$ 25.000,00 – 
DOtAÇÃO: 0211-4.4.90.51.99-2781200231076 - VIgÊNCIA: 3 meses.

CONtRAtO 035/2018 – contratação de empresa especializada em construção de reserva-
tórios elevados em concreto armado com sistema de para-raios e remoção dos reserva-
tórios metálicos desativados nos Colégios Municipais Benedita Odette de Morais Savoia, 
Norberto Reginaldo Rocha, Educador Paulo Freire e Doutor Álvaro Ribeiro – (PP 019/17) 
– CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRA-
tADA: CODAL ENGENHARIA LTDA - DAtA: 15/3/2018 - VALOR: R$ 503.330,89 – DOtA-
ÇÕES: 0210-4.4.90.51.99-1236100171013 e 0210-4.4.90.51.99-1236500201016 - VI-
GÊNCIA: 5 meses.
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CONtRAtO 036/2018 – serviços em confecção de envelopes e pastas personalizada, em 
atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino – (PP 016/18) – CONtRAtAN-
tE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: GRÁFI-
CA ITAPEVIENSE LTDA - DAtA: 15/3/2018 - VALOR: R$ 1.520,00 – DOtAÇÃO: 0210-
3.3.90.39.63-1236100172030 - VIgÊNCIA: 3 meses.

1º tERMO DE pRORROgAÇÃO DO CONtRAtO 006/2017 – (Proc. Adm. 1601/16) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
NEXCORE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP - DAtA: 22/2/2018 – VALOR: R$ 
32.952,00.

1° tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 185/2016 – (Proc. Adm. 978/16) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
ESTÚDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO S/S LTDA - prorroga o prazo de vi-
gência - DAtA: 1º/03/2018.

2º tERMO DE pRORROgAÇÃO DO CONtRAtO 201/2016 – (Proc. Adm. 023/16) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
COAGROSOL – COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDÁRIOS DE ITÁPOLIS - DA-
tA: 26/2/2018 – VALOR: R$ 139.125,00.

-------------------------------------
MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA
EXtRAtO DE CONtRAtOS

CONtRAtO 037/2018 – fornecimento de ovos de chocolate ao leite com peso mínimo de 
220grs, para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino – (PP 031/18) 
– CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRA-
tADA: QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGÍSTICA EIRELI - DAtA: 20/3/2018 - 
VALOR: R$ 198.240,00 – DOtAÇÕES: 0210-3.3.90.30.07-1236500202035; 0210-
3.3.90.30.07-1236500212037 e 0210-3.3.90.30.07-1236100172030 - VIgÊNCIA: 30 
dias.

CONtRAtO 038/2018 – contratação de empresa especializada em serviços de engenha-
ria para execução de entradas de energia – 3 modelos MT e 1E, nas Ruas Constantinopla, 
nº 555 (Parque Isaura), Marginal Direita, nº 1100 (Bacuri), Botafogo, nº 242 – Medicina 
do Trabalho (Jardim Benoá) e Avenida Manoel da Silva, nº 77, estacionamento do Parque 
Municipal São Pedro (Cidade São Pedro), situados no município de Santana de Parnaíba/
SP, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras/Secretaria Municipal de Atividade Fí-
sica, Esporte e Lazer – (TP 020/17) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA - DAtA: 
20/3/2018 - VALOR: R$ 59.784,71 – DOTAÇÕES: 0222-4.4.90.51.99-1545100371040 
e 0222-4.4.90.51.99-1545200371042 e 0211-4.4.90.51.99-2781200231021 - VIgÊN-
CIA: 2 meses.

CONtRAtO 039/2018 – construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na Rua El 
Salvador, s/n.º, Recanto Maravilha III – Santana de Parnaíba – (TP 021/17) – CONtRA-
tANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: FIG IN-
CORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - DAtA: 20/03/2018 - VALOR: R$ 514.932,53 
– DOtAÇÃO: 0216-4.4.90.51.99-1030100771092 - VIgÊNCIA: 10 meses.

2° tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 065/2017 – (Proc. Adm. 247/17) – CONtRA-
tANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: CITÉ-
LUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A – alteração dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 13, 20, 31, 44, 45, 46, 47, 52, 53 e 63 da planilha orçamentária - DAtA: 20/3/2018.

2º tERMO DE pRORROgAÇÃO DO CONtRAtO 085/2016 – (Proc. Adm. 1566/15) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DAtA: 9/3/2018 – VALOR: R$ 893.318,16.

-------------------------------------
   LEI N° 3.676, DE 12 DE MARÇO DE 2018.

   “Projeto de Lei de autoria do Vereador Ronaldo Santos”.

(Institui a Semana Municipal de Combate e Prevenção à Trombose 
e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santa-
na de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAz SAbER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

   Art. 1º. Fica instituída no município de Santana de Parnaíba a “Se-
mana de Combate e Prevenção à Trombose”, a ser realizada anualmente na segunda se-
mana do mês de setembro.
   Art. 2º. Esta semana será lembrada através de palestras e orienta-
ções preventivas nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde Avançada do nos-
so município.
   Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

   Santana de Parnaíba, 12 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------
LEI N° 3.677, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Marcos Tonho”.

(Institui a campanha permanente de medidas de conscientização, 
prevenção e combate ao “bullying”).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santa-
na de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAz SAbER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

  Art. 1º. Fica instituída no âmbito do Município de Santana de Parnaíba, a cam-
panha permanente de medidas de conscientização, prevenção e combate ao “bullying”.
  parágrafo único. A referida campanha visa reunir esforços tanto da iniciativa 
privada, bem como dos poderes públicos constituídos no sentido de coibir a prática do 
“bullying”.
  Art. 2º. Entende-se por “bullying” a prática de atos de violência física ou psi-
cológica, de modo intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou grupos de indivíduos, 
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar dor, angústia ou 
humilhação à vítima.
  parágrafo único. São exemplos de “bullying” acarretar a exclusão social; hu-
milhar; perseguir; discriminar; amedrontar; destroçar pertences; instigar atos violentos, in-
clusive utilizando-se de meios tecnológicos.
  Art. 3º. Constituem objetivos a serem atingidos:
  I - prevenir e combater a prática do “bullying” nas escolas públicas e particu-
lares da educação básica, entidades educacionais recreativas, esportivas, associativas, 
clubes e agremiações, públicos ou privados;
  II - capacitar docentes, equipes pedagógica, de recreação e de treinamento 
esportivo para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução 
do problema;
  III - esclarecer sobre os aspectos éticos e legais “bullying”;
  IV - orientar os envolvidos em situações de “bullying”, visando a recuperação 
de autoestima, o pleno desenvolvimento e a convivência harmônica no ambiente em que 
está inserido;
  V - envolver famílias no processo de percepção, acompanhamento e cresci-
mento da solução conjunta;
  VI - coibir atos de agressão, discriminação e humilhação e qualquer outro 
comportamento de intimidação, constrangimento ou violência;
  VII - estimular a amizade, a solidariedade, a cooperação e o companheirismo 
no ambiente de convívio.
  Art. 4º. A campanha de que trata a presente lei poderá ser coordenado por en-
tidades privadas ou organizações não governamentais.
  Art. 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão:
  I - por conta de dotações próprias constantes do orçamento municipal em vi-
gor, suplementadas se necessário;
  II - doações de entidades privadas ou públicas;
  III - recursos advindos de convênios ou parcerias a serem firmados com enti-
dades públicas, privadas e organizações não governamentais.
  Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 dias 
após a sua publicação.
  Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

  Santana de Parnaíba, 19 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------
LEI N° 3.678, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Alemão da Banca”.

(Proíbe a oferta de “embutidos” na composição da merenda de es-
colas e creches da rede pública municipal e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santa-
na de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAz SAbER que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

  Art. 1°. Fica vedada a oferta de produtos de origem animal do tipo “embutidos” 
no cardápio da merenda de escolas e creches da rede pública municipal.
  parágrafo único. Entendem-se como “embutidos” os alimentos produzidos 
pelo enchimento de tripas de animais ou artificiais, feitas com colágeno, com recheio a 
base de carne, vísceras, gordura, sangue, especiarias e outros ingredientes como conser-
vantes e aromatizantes.
  Art. 2°. A proibição aqui estabelecida se estende ao comércio de lanches e re-
feições no interior das escolas e creches, onde houver, e também ao que for servido em 
festividades e eventos organizados nas instalações das escolas e creches que sirvam re-
feições aos alunos.
  Art. 3°. O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às 
seguintes penalidades:
  I - advertência e apreensão do material;
  II - multa de R$ 500,00 aplicada sem prejuízo do previsto no inciso I;
  III - cassação da licença de funcionamento, para o caso de a infração persistir 
após a 3° reincidência.
  parágrafo único. A multa de que trata o inciso II deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado pela legislação federal e 
que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
  Art. 4°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
  Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.
  Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

  Santana de Parnaíba, 19 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------
DECREtO Nº 4.084, DE 9 DE MARÇO DE 2018.
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaí-
ba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso III, alínea b, da 
Lei Municipal nº 3.657, de 08 de novembro de 2017, decreta:

  Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, 
cujo valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão deta-
lhados conforme segue:
02-PODER EXECUTIVO
0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.51-2781200231021- Obras e Instalações
    Construção de Unidades Esportivas
    inclusive Desapropriação e Afins
    Secretaria Municipal de Atividade
    Física, Esportes e Lazer
    (Código Contábil 193) ..................... R$ 3.150.000,00
0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.52-1545100371035- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente -
    Secretaria Municipal de Obras
    (Código Contábil 491) ......................... R$ 50.000,00
    SOMA ............................................ R$ 3.200.000,00
  Art. 2º. O valor do crédito adicional suplementar referido no artigo 1º, deste 
decreto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 
4.320/64, resultante de superávit financeiro de 2017, no valor de R$ 3.200.000,00.
  Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Santana de Parnaíba, 9 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------
DECREtO N° 4.085, DE 13 DE MARÇO DE 2018.
(Prorroga o prazo para regularização de edificações).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santa-
na de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,

  DECREtA:

  Art. 1º. Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 28/3/2018, 
o prazo para regularização de edificações de que trata o artigo 12, da Lei n° 3.641, de 27 
de setembro de 2017, que se encerrará em 23/09/2018.
  Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Santana de Parnaíba, 13 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado em local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------
DECREtO Nº 4.086, DE 13 DE MARÇO DE 2018.
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, 
inciso I, da Lei Municipal nº 3.657, de 08 de novembro de 2017, 
decreta:

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

02-PODER EXECUTIVO
0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-3.3.90.36.0412200152026- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
    Despesas de Custeio – Secretaria Municipal
    de Tecnologia da Informação
    (Código Contábil 113) .......................... R$ 35.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.52-1236500201015- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente – Creche
    (Código Contábil 155) ......................... R$ 300.000,00

0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.52-2781200231020- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente -
    Secretaria Municipal de Atividade
    Física, Esportes e Lazer
    (Código Contábil 191) .......................... R$ 20.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0216-4.4.90.51-1030100771092- Obras e Instalações
    Construção de Unidade de Saúde
    inclusive Desapropriação e Afins -
    Atenção Básica - FMS
    (Código Contábil 313) ......................... R$ 515.000,00

0216-3.3.90.36-1030100772128- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
    Despesas de Custeio – Atenção Básica - FMS
    (Código Contábil 328) ......................... R$ 36.000,00

0240-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
0240-3.3.90.36-0412200872185- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
    Despesas de Custeio - Secretaria
    Municipal de Controle Interno
    (Código Contábil 658) ........................... R$ 45.000,00
    SOMA ............................................... R$ 951.000,00

  Art. 2º. O valor do crédito adicional suplementar referido no artigo 1º, deste 
decreto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal 
nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta:

02-PODER EXECUTIVO
0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-3.3.90.39.0412200152026- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
    Despesas de Custeio - Secretaria Municipal de
    Tecnologia da Informação
    (Código Contábil 114) ........................... R$ 35.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.30-1236200182032- Material de Consumo
    Despesas de Custeio – Secretaria
    Municipal de Educação – Ensino Médio
    (Código Contábil 152) ......................... R$ 300.000,00

0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-3.3.90.30-2781200232041- Material de Consumo
    Despesas de Custeio - Secretaria Municipal
    de Atividade Física, Esportes e Lazer
    (Código Contábil 201) .......................... R$ 20.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.39-1030100772128- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
    Despesas de Custeio - Atenção Básica - FMS
    (Código Contábil 330) ........................ R$ 551.000,00

0240-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
0240-3.3.90.39-0412200872185- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
    Despesas de Custeio - Secretaria
    Municipal de Controle Interno
    (Código Contábil 659) ........................... R$ 45.000,00
    SOMA .............................................. R$ 951.000,00

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

  Santana de Parnaíba, 13 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------
DECREtO N° 4.087, DE 15 DE MARÇO DE 2018.
(Altera a alínea “c”, do Inciso I, do Art. 1º, do Decreto nº 3.983, de 19 
de maio de 2017).

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

  DECREtA:

  Art. 1º. A alínea “c”, do Inciso I, do Art. 1º, do Decreto nº 3.983, de 19 de maio 
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
  “Art. 1º. (...)
  I - REpRESENtANtES DO pODER EXECUtIVO MUNICIpAL:
  (...)
  c) Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
  1) Titular: Fátima Aparecida Muro
  RG: 9.776.018-3 - SSP/SP
  2) Suplente: José Aparecido Henrique da Silva
  RG: 9.620.481-3 - SSP/SP”

  Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Santana de Parnaíba, 15 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

ChAMAMENtO DOS ApROVADOS EM CONCURSO pÚbLICO
Os aprovados nos CONCURSOS pÚbLICOS citados abaixo, ficam convocados para apre-
sentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Se-
cretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos docu-
mentos enumerados no edital supracitado.
Concurso público 001/2014 Fiscal Municipal: 028- Fábio Henrique dos Santos Rodrigues-
-RG/SP-43.651.036-4. PEB I (Educação Básica): 110- Danavila Conceição Neves dos San-
tos-RG/SP-43.788.657-8. PEB I (Educação Infantil): 118- Soraia Serafim de Carvalho-
-RG/SP-53.031.207-4. Concurso Público 001/2015 Oficial de Manutenção (Pedreiro): 
018- Leandro da Silva Fazol-RG/SP-60.091.556-6; 019- Francisco de Assis da Silva-RG/
SP-39.407.500. PEB II (Educação Artística): 006- Kenia Ferreira Lima-RG/SP-40.277.866-
2. professor Adjunto: 145- Pedrina Saldanha Oliveira-RG/SP-59.708.927-9; 146- Cel-
so Soares de Menezes-RG/SP-22.151.635-9; 147- Elisângela dos Santos Dias-RG/SP-
28.021.901-5; 148- Stefany Aparecida Freire Amaral-RG/SP-52.043.340-3; 149- Elaine 
Cristina Tenório Mandi-RG/SP-33.581.798-1. Médico: 038- Denise Alves da Rocha Almei-
da-RG/SP-55.347.013-9. Concurso Público 001/2016 PEB II (Educação Física): 004- David 
Silva Marques-RG/SP-41.482.317-5. Concurso público 002/2016 Médico plantonista com 
Especialização em pediatria: 027- Marcela Mendes Vassari-RG/SP-33.307.483-X. Médi-
co plantonista com Especialização em ginecologia e Obstetrícia: 010- Milena da Cos-
ta Batista-RG/SP-35.668.354-0. Concurso público 001/2017 Agente de Serviços gerais: 
009- Sirlene Ribeiro de Melo-RG/SP-19.593.581-8. Agente de Serviços públicos: 067- Ale-
xandre Sousa Pimentel-RG/SP-37.897.958-9; 068- Diego Fernandes Rodrigues do Nasci-
mento-RG/SP-46.906.088-8; 069- Luciano de Souza Castro-RG/SP-34.635.740-8. Agente 
de Serviços de Alimentação: 025- Fernanda Silva Pedroso-RG/SP-34.392.277-0. Oficial de 
Manutenção (Pintor): 007- Washington Aparecido Vieira-RG/SP-18.147.806-7; 008- Valter 
Alexandre do Nascimento-RG/SP-28.438.052-0. Enfermeiro: 036- Gabriela Coelho Lopes-
-RG/SP-43.846.296-8. Médico plantonista com Especialização em Urgência e Emergên-
cia: 001- Daniel Lombo Bernardo-RG/SP-44.043.232-7; 002- Natalia Falci Pedroso-RG/SP-
21.560.861-3; 003- Renato Pereira Muniz-RG/SP-20.558.975-3.

ChAMAMENtO DOS ApROVADOS EM pROCESSO SELEtIVO
Os aprovados no pROCESSO SELEtIVO citado abaixo, ficam convocados para apresen-
tarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secreta-
ria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos 
enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 PEB I (Educação Infantil): 022- Maria Marta Lima Vieira-RG/
SP-16.961.471-2. PEB I (Educação Básica): 041- Francyara Costa de Sousa do Nasci-
mento-RG/SP-55.054.465-3; 042- Mirian Ferreira de Lima Maltez-RG/SP-11.299.578-2. 
PEB II (Ciências): 018- Pedro Carmo de Souza-RG/SP-17.650.878-8; 019- Raniere Carlos 
da Silva Santos-RG/SP-40.451.677-4. PEB II (Educação Artística): 002- Dalvanir Costa-
-RG/SP-19.696.762-4. PEB II (Educação Física): 020- Douglas Mendes Gomes-RG/SP-
36.762.385-7; 021- Rafael José de Abreu Pereira-RG/SP-41.263.209-3; 022- Rodrigo Sal-
vador da Rocha-RG/SP-27.786.197-4. PEB II (Geografia): 005- Clécio José Carrilho-RG/
SP-10.770.360. PEB II (História): 013- Daniele Nascimento dos Santos-RG/SP-49.051.269-
0; 014- Fabio Roberto de Barros-RG/SP-43.229.485-5. PEB II (Inglês): 011- Cristiane Aline 
Martins-RG/SP-15.382.522. PEB II (Língua Portuguesa): 019- Talita Castro Pinheiro-RG/
SP-40.845.649-8; 020- Daiane Moreira da Silva-RG/SP-55.370.652-4; 021- Robson Almei-
da de Souza-RG/SP-28.261.716-4. PEB II (Matemática): 015- Manoel Lopes da Silva-RG/
SP-16.514.255-8; 016- Robson Antas Medeiros-RG/SP-34.094.168-6.

Santana de Parnaíba, 23 de março de 2018.
pREFEItURA DO MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA
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