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CENTRO DE ATENDIMENTO
AO TURISTA (CAT)

Localizado na Estrada dos Romeiros, 8977 em frente ao Monumento aos 
Bandeirantes, o CAT foi inaugurado no ano passado em comemoração aos 

437 anos da cidade, com o obje atendimento ao turista e a comunidade, com 
a distribuição de folhetos e informativos sobre os pontos históricos e turísti-
cos da cidade, além de informar o calendário de eventos e conta com obras 
decorativas de diversos artistas parnaibanos. Funciona de segunda a sexta 

das 8h às 17h e sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h.

MEIO AMBIENTE EDUCAÇÃO

Colégios participam de Conferência Infanto
juvenil pelo meio ambiente 

Na última semana, a prefeitura, por meio da Secretaria de planejamento e meio ambiente, 
em parceria com a Secretaria de Educação, realizou a conferência infantojuvenil pelo meio am-
biente, com os alunos de 11 a 14 anos, nos colégios Daisy Moraes Chaves e Sebastião Athay-
de.  A quinta Conferência é uma ação de educação ambiental que busca estimular a pesquisa 
e a participação nas escolas para dialogar e refletir sobre as questões socioambientais. Para 
representar Santana de Parnaíba nas seletivas estaduais, foram escolhidos como delegados: 
Eduardo Santos Olberg e Michelly Mayumi de Oliveira Satsuma e suplentes Alice Penteado de 
Souza Pinto de Mollo e Thiago José Santana. (CA) 

 Alunos da rede municipal acompanham um dos 
principais torneios de tênis profissional do Brasil

Nas últimas semanas, cerca de 70 alunos da rede municipal de ensino de Santana 
de Parnaíba puderam apreciar parte dos eventos do Torneio Aberto do Brasil - ATP 250 
- Brasil Open 2018, que é a principal competição de tênis do país e faz parte do calendá-
rio internacional do tênis profissional. Realizada por meio da parceria entre a Prefeitura e 
a Fundação Tênis, aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, onde alunos realizaram diversas 
atividades do lado externo, além de assistir a partidas de tênis da chave principal do tor-
neio. O projeto visa auxiliar os alunos a promover valores como amizade, respeito e ex-
celência, além de estabelecerem metas para a vida por meio do esporte. (WR)
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Cururuquara recebe obras 
de pavimentação  

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador)

mais perto de sua casa

727 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)

Assistência Social lança a Campanha
“Leão Amigo das Crianças”

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), lançaram, 
na última semana, a campanha 
“Leão Amigo das Crianças”. O 
objetivo desta ação é incentivar 
as pessoas e empresários a do-

arem parte do imposto de renda 
ao Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente (FUMCAD). 

Com essas doações, o FU-
MCAD ampliará o financia-
mento de projetos sociais pa-
ra as crianças e adolescentes 
da cidade. Criado pelo Estatu-
to da Criança e do Adolescen-
te (ECA), o órgão municipal 
gerencia os recursos, arrecada-
dos por meio de doações, pa-
ra financiar as ações que geram 
bem estar às crianças e adoles-
centes do município. 

Na declaração do Imposto 
de Renda, pessoas físicas po-
dem destinar até 6% do impos-
to devido ao FUMCAD até o últi-
mo dia útil do ano ou até o final 
do mês de abril do ano seguin-
te, já para as pessoas jurídicas 
essa porcentagem é de até 1% 
da apuração trimestral ou anu-
al. Mais informações no telefo-
ne 4622-7050.A 

Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social e o 
Conselho Municipal dos 

Declarante do Imposto de Renda poderá 
destinar parte do valor ao FUMCAD

Prefeitura inicia a implantação de 
Calçadas na Estrada dos Romeiros

N
a última semana a prefei-
tura, por meio da Secre-
taria de Serviços Munici-
pais, iniciou os trabalhos 

de implantação de calçadas e pai-
sagismo na Estrada dos Romei-
ros, uma das principais vias de 
acesso ao município.

O objetivo é revitalizar a entra-
da da cidade e melhorar a aces-
sibilidade na via, proporcionan-

Equipes trabalham na
implantação de calçadas

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

Prefeitura adere ao Programa 
de Uso Racional de Água 

C
om o objetivo de propor-
cionar sustentabilidade e 
gestão financeira com re-
lação ao uso consciente 

dos recursos naturais, na última 
semana a prefeitura aderiu ao Pro-
grama de Uso Racional de Água 
(PURA) da Sabesp.

Com esse programa a prefei-
tura realizará um planejamento vi-
sando o controle de despesas e 
utilização de metros cúbicos em 
todas as repartições públicas mu-
nicipais. Funcionários passarão 
por treinamentos, realizados pela 
companhia de saneamento bási-
co paulista, sobre o uso racional, 

que irá gerar uma economia de até 
25% na tarifa de água. 

pLANO DE gAStOS púBLICOS
Outra ação que visa economi-

zar e investir bem é o Programa de 
Controle e Gestão, criado pela Se-
cretaria de Controle Interno, que 
tem alcançado uma economia sig-
nificativa aos cofres públicos (veja 
gráfico abaixo). 

De acordo com o planejamen-
to elaborado pelo departamento, a 
expectativa é que o município terá 
uma redução de mais de um mi-
lhão de reais nas despesas das 
repartições públicas, valores que 
serão revertidos em obras e ações 
que atendam às demandas da po-
pulação no município.

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

ASSISTÊNCIA SOCIALMEIO AMBIENTE

OBRAS

Gráfico mostra a economia obtida pelo município nos
últimos quatro anos no consumo dos prédios municipais

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.

Auxiliar de
almoxarifado

8 X

Operador de
telemarketing
receptivo

60 X

Auxiliar de
logística

12 X

Cobrador de
ônibus

9 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Operador de
manutenção
Eletromecânica

1

Meio oficial de
laminação

1

Auxiliar técnico 
de montagem

1

Técnico eletrôni-
co de manuten-
ção indl.

1

Prepador de tintas 1

Motofrentista 1

Pesador (pigmen-
tos e resinas)

1

Químico 1

Alinhador de
direção

1

Operador de tele-
marketing ativo

250

Torneiro CNC 1

Borracheiro 1

Tecnologo em
desing gráfico

1

Pintor revolver 1

Corretor de
imóveis

250

Corretor de
imóveis

60

Corretor de 
móveis

50

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

os deslocamentos dos membros 
da comunidade.

Cristal Park, Alphaville, Fazen-
dinha, Parque Santana, Jd. Isaura, 
Jaguari, Pingo D’água, Votuparim, 
são alguns dos bairros que já fo-
ram atendidos pelo programa de 
pavimentação da prefeitura, que 
já atingiu a marca de mais de 150 
quilômetros de vias pavimentadas 
e/ou recapeadas e, de acordo com 
a Secretaria de Serviços Munici-
pais, serão realizados mais 50 qui-
lômetros de pavimentação até o fi-
nal do ano.

D
ando continuidade ao 
maior programa de pavi-
mentação da história de 
Santana de Parnaíba, a pre-

feitura, por meio da Secretaria de 
Serviços Municipais, realizou, nas 
últimas semanas, obras na Rua 
Holanda, no bairro do Cururuquara.

Com o intuito de promover 
melhor qualidade de vida aos mu-
nícipes da localidade, foi realizada 
a pavimentação e a implantação 
de sarjetas na via, o que facilitará 

MEIO AMBIENTE

Céu das Artes recebe Mutirão de Castração
Texto: Renato Menezes

Foto capa: Fabiano Martins

P
ara atender as regiões com 
maior número de animais 
da cidade, a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Pla-

nejamento Urbano e Meio Ambien-
te, informa que dia 14/04 acontece 
mais uma etapa do mutirão de cas-

tração 2018.
A ação acontecerá no estaciona-
mento do Céu das Artes, localizado 
na Rua Soldado Paulo Sergio Ro-
mão, 105, no Parque Santana com 
os moradores homologados e se-
lecionados no cadastro municipal, 
feito no SISPET (Sistema de Saúde 
Animal). De acordo com o Depar-

tamento de Proteção e Bem Estar 
Animal, serão atendidos os mora-
dores que estão cadastrados no si-
te da prefeitura, sendo dois animais 
por pessoa, que receberão avalia-
ção veterinária, microchipagem e a 
realização do procedimento cirúrgi-
co (castração). Mais informações 
no telefone 4622-1427. 

do mais segurança aos pedestres 
que moram em bairros próximos 
da estrada e aos veículos que pas-
sam pelo local diariamente. O tre-
cho que está sendo revitalizado 
compreende a divisa entre as ci-
dades de Santana de Parnaíba e 
Barueri, até o acesso aos bairros 
Tarumã e Parque Santana 1, que 
totalizam 300 metros de calçadas. 

No espaço também será fei-
to o trabalho paisagístico, que 
consiste no plantio de flores, 

árvores e coqueiros que dei-
xarão a entrada da cidade ain-
da mais bonita e mais acessí-
vel aos moradores. De acordo 
com o departamento responsá-
vel, a implantação das calçadas 
será concluída em até 15 dias, 
já o paisagismo estará finaliza-
do em dois meses. Esse traba-
lho faz parte do plano de metas 
da prefeitura, que neste ano irá 
implantar mais de 30 km de cal-
çadas em toda cidade.

O programa de pavimentação da prefeitura vai atender 
mais 50 quilômetros de vias até o final do ano 

PAVIMENTAÇÃO
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FUNDO SOCIAL

Programa Mãe Parnaibana supera
marca de 3 mil kits entregues

N
a última terça-feira (27/03), 
a prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Assistência So-
cial em parceria com o Fun-

do Social de Solidariedade, realizou 
mais uma entrega do Kit Mãe Par-
naibana, que tem como objetivo au-
xiliar as mamães na gestação do be-
bê e reduzir a mortalidade infantil.

As entregas aconteceram no co-
légio municipal Colaço e contou com 
a presença do prefeito municipal e da 
presidente do Fundo Social, Selma 
Cezar, além do secretário de Assis-
tência Social, Fábio Mendonça.

Na ocasião foram entregues 
98 kits de enxovais compostos de: 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL

N
a última semana, a pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria Municipal da As-
sistência Social, realizou, 

no Cine Teatro Coronel Raymun-
do, o 3º Fórum Municipal de Po-
líticas para as Mulheres, que tem 
como objetivo proporcionar um 
espaço para que as mulheres do 
município possam ter acesso à in-
formação sobre os seus direitos, 
combater a violência doméstica e 
promover como a prefeitura tem 
estabelecido à segurança da nos-
sa cidade.

O evento contou com a par-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

Cine Teatro reuniu centenas de mulheres para debaterem 
assuntos sobre suas ações junto a administração pública

Espaço será destinado a realização dos principais eventos da cidade com capacidade para até 2 mil pessoas

Construção da Arena de Eventos segue em ritmo avançado

A 
prefeitura segue avan-
çando na construção 
da 1ª Arena de Even-
tos do município, que 

será destinada para realização 
de eventos comemorativos e 
espetáculos de todos os gêne-
ros. A previsão, de acordo com 
a Secretaria de Obras, é que os 
trabalhos sejam concluídos em 
agosto deste ano.

Equipes da secretaria res-
ponsável seguem na execução 
das obras do novo espaço, lo-
calizado no bairro Vila Esperan-
ça, iniciadas em agosto do ano 
passado, onde etapas como a 
terraplanagem, execução das 
fundações e a instalação das 
vigas que sustentarão a cober-

tura, já foram concluídas, as-
sim como a demarcação dos 
ambientes e implantação do 
contra piso. 

O local terá cerca de 1.800 
m² e contará com ambientes 
como Museu da Bíblia, espa-
ço de eventos, hall de entra-
da, destinado a exposições de 
quadros e outros trabalhos ar-
tísticos. O auditório, com direi-
to a vestiários, coxia e cama-
rim, terá capacidade para 600 
pessoas e o estacionamento 
terá capacidade para 105 ve-
ículos. Somados, a arena irá 
comportar aproximadamente 2 
mil pessoas. 

ticipação de mulheres que re-
presentam o legislativo, judiciá-
rio e executivo. Durante o evento 
ocorreram palestras sobre “Direi-
tos das Mulheres”, além da apre-
sentação do Projeto Guardiã Ma-
ria da Penha, que visa proteger as 
mulheres, vitimas de violência fí-
sica, moral, psicologia, sexual e 

saída de maternidade, pares de 
meias, lenços umedecidos, fral-
das de pano, toalha de banho, mi-
jões, macacões, bodies, kit de es-
covas e pente de cabelo, cobertor, 
chupetas, bolsa gestante, banhei-
ra e kit papinha, além de um mo-
derno carrinho de bebê.

Para receber o kit é necessário 
que as mães participem do pro-

patrimonial, orientando e estabele-
cendo as medidas nas leis para o 
agressor. 

O evento serviu para eleger as 
representantes da Sociedade Civil, 
formadas por seis titulares e seis 
suplentes, votadas pelos partici-
pantes do evento, para formar o 
Conselho Municipal da Mulher. 

grama de pré-natal da rede muni-
cipal de saúde. Durante a gravidez 
as mulheres são acompanhadas 
por médicos ginecologistas obste-
tras, além de contarem com a re-
alização de exames, orientações e 
esclarecimentos de dúvidas. Mais 
informações podem ser obtidas 
na Secretaria de Assistência So-
cial pelo número 4622-7050. 

Fundo Social realiza workshop para alunos 
do Polo Regional da Padaria Artesanal

Mais de 260 moradores realizam pré-
inscrições nos cursos do Pronatec-EAD

Moradores do Município se reúnem para o III 
Fórum de Políticas Públicas para Mulheres

C
om o intuito de promo-
ver a capacitação pro-
fissional dos munícipes 
da cidade e auxiliar na 

geração de empregos e renda, a 
prefeitura oferece diversos cur-
sos de qualificação. Entre eles 
estão os cursos disponibiliza-
dos por meio da Secretaria de 
Cultura, em parceria com o Pro-
natec-EAD, que, no 5° lote, ul-

Texto: Willian Rafael
Foto: Ilustrativa

trapassou a marca de 260 pré-
-inscrições.

Inglês (Básico), Espanhol 
(Básico), Recepcionista e Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras) 
foram os cursos que obtiveram 
maior adesão, e ainda tinham 
como opções os cursos de Lo-
cutor-Apresentador-Animador, 
Mensageiro, Produtor de Cerve-
ja, Promotor de Vendas e intro-
dução à interpretação em Libras. 

O próximo passo após a pré-

-inscrição e a validação da ins-
crição, que começou na última 
segunda-feira (26) vai até o pró-
ximo dia 14 e deve ser feita por 
meio do site www.pronatecvo-
luntario.com.br e, tão logo reali-
zada a confirmação da inscrição, 
o aluno terá acesso a uma pla-
taforma EAD, por meio de login 
e senha, onde encontrará todo o 
conteúdo do seu respectivo cur-
so e obterá a certificação, tudo 
de forma online. 

A validação das inscrições começou no
dia 26 de março e vai até o dia 14 de abril

C
om o intuito de fomentar o 
empreendedorismo, a pre-
feitura, por meio do Fun-
do Social de Solidarieda-

de e em parceria com o Sebrae, 
realizou um workshop sobre cus-
tos, despesas e preço de venda 
para os alunos da primeira turma 
do Polo Regional da Padaria Arte-
sanal, que foi inaugurado oficial-
mente há pouco tempo em parce-
ria com o Governo do Estado de 
São Paulo. 

Composto por dicas e infor-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

mações sobre cálculo os custos 
fixos e variáveis, como manter o 
fluxo de caixa, entre outros, a pa-
lestra teve o objetivo de orientar os 
alunos, que terminaram o curso da 
padaria artesanal, sobre as várias 
formas de precificação de produ-
to, de modo que possam ser com-

petitivos no mercado, por meio de 
preços justos que atendam a ex-
pectativa dos clientes e, ao mes-
mo tempo, que não haja prejuízos 
financeiros para aqueles que re-
solvam iniciar o próprio negócio 
com os ensinamentos obtidos no 
curso da padaria artesanal.

Alunos aprendem dicas de como estipular preços 
que sejam justos e agradem os clientes 

GERAÇÃO DE RENDA CULTURA

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

Imagens das obras da Arena de 
Eventos que abrigará todos os 
principais eventos da cidade

“Falta uma semana para eu ganhar bebê e fico muito 
feliz em receber o kit, agradeço muito à prefeitura 
por proporcionar esse enxoval que é maravilhoso e 
eu mesma não teria condições de comprar. É minha 
primeira gestação e fui muito bem atendida na USA 
da Fazendinha tanto para fazer as consultas quanto os 
exames”  

gabrielly Freitas – Moradora da Fazendinha

“Importante a prefeitura esta fazendo o evento, pois é 
um momento de dar voz para as mulheres, vendo esse 
movimento elas conseguem entender a necessidade 
de se colocar na politica publica, através do 
empoderamento de uma mulher ela empodera todas 
as outras a sua volta”. 

tatiana Dianessi – Moradora do Jardim Bandeirante 

“Esse workshop está sendo bacana, porque 
além do curso oferecido pela prefeitura tem essa 
complementação que é feita pelo Sebrae, para 
gente sair com uma visão diferente, e quem quiser 
empreender e comercializar os produtos fica com o 
foco melhor nesse aspecto.” 

Ricardo Fraga - Morador do Suru
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ATOS OFICIAIS

COMUNICADO
Por força do Procedimento Administrativo nº 013/2017 e da Portaria nº 988/18, informa-
mos que o Sr. Márcio Alves Jacinto, foi exonerado do cargo de Professor de Educação 
Básica II, na data de 22 de março de 2018, por inaptidão médica constatada durante o 
estágio probatório.

Adriano gonçalves de Freitas
Secretario de Administração

INtIMAÇÃO

ANDERSON DA SILVA BORgES:

Fica Vossa Senhoria INtIMADO NOVAMENtE a comparecer perante a Comissão de Sin-
dicância 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 06 de abril de 2018, para oitiva na Sindicância nº 085/2016.

Santana de Parnaíba, 28 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão de Sindicância
-----------------------------------------------

INtIMAÇÃO

NELSON ApARECIDO gALVÃO:

Fica Vossa Senhoria INtIMADO pELA SEgUNDA VEz a comparecer perante a Comissão 
de Sindicância 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 15:30h do dia 06 de abril de 2018, para oitiva na Sindicância nº 031/2016.

Santana de Parnaíba, 28 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão permanente processante

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

WILSON pEREIRA gONÇALVES:

Fica Vossa Senhoria CItADO pELA tERCEIRA VEz a comparecer perante a Comissão Per-
manente 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 sindi-
cância.smnj@gmail.com, às 15:00h do dia 06 de abril de 2018, tendo em vista o Proces-
so Administrativo n.º 022/2018, instaurado contra V. Sª. por INASSIDUIDADE hABItUAL.

Santana de Parnaíba, 28 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão permanente processante

-----------------------------------------------
Ofício n.º 088/2018 – C.p.p. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 28 de março de 2018.

prezada Senhora Cristina Oliveira do Nascimento Mello:

   Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Se-
nhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o 
Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefei-
to no Processo Administrativo nº 029/2017, onde figura como indiciada.
   Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e 
consideração.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão permanente processante

-----------------------------------------------
Ofício n.º 089/2018 – C.p.p. – SMNJ

prezado Senhor Rildo Feitosa de Araujo

   Vimos, pelo presente, cientificar a designação de oitiva de teste-
munha no Processo Administrativo nº 019/2017, onde figura como indiciado, para o dia 18 
de abril de 2018, às 10:30h na sede da Comissão Permanente Processante, sito à Avenida 
Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba.
   Apresentamos nossos protestos de elevada estima e considera-
ção.

Santana de Parnaíba, 28 de março de 2018.

Roselaine Vieira pinto
presidente da Comissão permanente processante

AVISO DE ADIAMENtO DE LICItAÇÃO - REpUBLICAÇÃO
pregão presencial n.º 054/2018 – proc. Adm. n.º 225/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Alimentos (EStOCÁVEIS), 
em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em vista problemas técnicos na 
disponibilidade do edital supra, decide-se pelo ADIAMENTO de referida licitação, devolven-
do-se os prazos legais. Considerando o exposto, comunica-se nova data de disponibili-
zação do mesmo:
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 02/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 12/04/18, às 09h00min.

.
Santana de Parnaíba, 27 de março de 2018.

ORDENADOR DE pREgÃO
-----------------------------------------------

COMUNICADO DE hOMOLOgAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
tomada de preços N.º 003/2018 – proc. Adm. Nº 053/2018

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a AM-
PLIAÇÃO E REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL DONA CELINA DA COSTA MACHADO SIL-
VA, sito à Rua Constantinopla, 02 – Jardim Isaura - Santana de Parnaíba/SP.
Considerando que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de clas-
sificação de proposta, bem como, que atendendo à convocação publicada no DOE/SP – 
edição de 15/03/2018, a participante na condição de ME, utilizou o benefício concedido 
pela LC 123/06 e alterações, cobrindo o valor da melhor proposta, fica HOMOLOGADO e 
ADJUDICADO a favor da empresa Vg AÇOS COMéRCIO DE MAtERIAIS pARA CONStRU-
ÇÃO LtDA ME – R$ 577.052,96, o objeto da Tomada de Preços nº 003/18.

Santana de Parnaíba, 26 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

pregão presencial n.º 021/2018 – proc. Adm. nº. 051/2018
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de CONCREtO FCK para utiliza-
ção de obras e serviços do PROPAM (Programa de Pavimentação Municipal), em atendi-
mento a Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
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 propor-
cionalidade, DAR pROVIMENtO ao recurso interposto pela empresa pOLIMIX CONCREtO 
LtDA, reformando a decisão exarada na sessão pública de 06/03/2018, passando a de-
clarar a Recorrente habilitada e vencedora da licitação, conforme instruído no Processo.
Na oportunidade, informo que restou prejudicada a análise do mérito do recurso interposto 
pela empresa gIAtEC CONStRUtORA E EMpREENDIMENtOS LtDA, em face da reforma 
da decisão retro mencionada.
Considerando o supracitado, ADJUDICO e hOMOLOgO o certame supra a favor da empre-
sa pOLIMIX CONCREtO LtDA, para os itens 01, 02, 03 e 04.

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

-----------------------------------------------
CONVOCAÇÃO pARA ABERtURA DE ENVELOpE 02 - pROpOStAS

Concorrência pública N.º 001/2018 – proc. Adm. Nº 009/2018
Objeto: REgIStRO DE pREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços 
de reforma, recuperação, manutenção e conservação do sistema viário municipal de trá-
fego, com fornecimento de material e mão de obra situados no município de Santana de 
Parnaíba/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de habili-
tação da licitação supracitada. Por esta razão, os interessados ficam CONVOCADOS para 
a abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta Comercial, dos licitantes habilitados, que ocor-

rerá as 09h00min do dia 03/04/2018, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 27 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

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

Concorrência pública N.º 005/2018 – proc. Adm. Nº 0233/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO Municipal Prof° Aldônio Ramos Teixeira, sito à rua Gêmeos, 
50, Parque Santana - Santana de Parnaíba/SP
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 26/03/18, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.san-
tanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “Licitações e Compras”.
Data de Abertura: 26/04/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

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

pregão presencial n.º 055/2018 – proc. Adm. n.º 234/2018
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de LUMINÁRIAS DE LED para utiliza-
ção em vias e logradouros públicos.
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, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 09/04/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

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

pregão presencial n.º 056/2018 – proc. Adm. n.º 0238/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de LOCAÇÃO 
DE Até 250 (DUzENtOS E CINQUENtA) REgIStRADORES ELEtRÔNICOS DE pONtO, 
incluindo instalação, configuração, atualização do Software de Gerenciamento de Ponto 
WEB e manutenção preventiva e corretiva.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 02/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 13/04/18, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREgÃO

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

tomada de preços N.º 004/2018 – proc. Adm. Nº 091/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
para reforma e ampliação de vestiários e construção de arquibancada no campo mu-
nicipal sito à rua São Vicente do Rego Monteiro, s/n – Colinas do Anhanguera - San-
tana de parnaíba/Sp.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Par-
naíba faz saber que, julgou as propostas apresentadas CLASSIFICANDO-AS da seguin-
te forma: 1 -CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP – R$ 
198.273,81; 2 - VG AÇOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – R$ 199.920,50; 3 
- CODAL ENGENHARIA LTDA – R$ 202.781,29; 4 - CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA 
EPP – R$ 203.707,64 e 5 - COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP – 
R$ 210.416,27.
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, 23 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

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 pEB I (Educação Básica): 111- Silvana G. de S. Pe-
troszenko-RG/SP-20.088.926-6. pEB I (Educação Infantil): 119- Maila Régia Bonan-
no Palazzolli-RG/SP-29.279.665-1; 120- Adiléia Brito Rodrigues-RG/SP-46.209.048-6; 
121- Vilma de Fatima Suzanna-RG/SP-27.271.212-7; 122- Natalia Maximo Silva Souza-
-RG/SP-42.048.452-8. Concurso público 001/2015 professor Adjunto: 150- Walquiria 
Fortunato-RG/SP-36.144.166-6; 151- Sirlei Maria Miranda Silva-RG/SP-32.569.047-9; 
152- Vanessa Frota de Oliveira Braz-RG/SP-32.963.111-1. pEB II (Educação Artística: 
007- Arlinda Fraga Moraes de Oliveira-RG/SP-34.014.861-5. Concurso público 001/2016 
PEB II (Filosofia): 002- Rodrigo dos Santos Oliveira-RG/SP-41.677.649-8. psicólogo: 
013- Sandra Pereira de Lira-RG/SP-42.993.941-3; 014- Anali Póvoas Orico Vilaça-RG/
SP-58.151.313-7. Concurso público 002/2016 técnico de Enfermagem: 076- Deusile-
ne Almeida Sousa-RG/SP-30.400.210-0; 077- Fabiana Jesus de Sousa Xavier Rodrigues-
-RG/SP-30.016.053-7; 078- Maureni Ribeiro Amparo-RG/SP-32.714.394-0. Oficial Ad-
ministrativo: 090- Djonatan dos Santos Oliveira-RG/SP-49.650.411-3; 091- Ana Carolina 
Montebugnoli-RG/SP-28.173.028-3; 092- Renata Oliveira Pereira-RG/SP-33.312.761-4; 
093- Thayna Santana Brito-RG/SP-38.400.035-6; 094- Yuri Cavalvante Santos-RG/SP-
52.636.135-9; 095- Gabriel Ciccotti Monteiro da Silva-RG/SP-37.633.545-2; 096- Camila 
dos Santos Silva-RG/SP-46.721.025-1; 097- Celia Regina da Silva-RG/SP-21.563.143-2; 
098- Tatiane Macedo Santos de Siqueira-RG/SP-44.773.646-2. Médico plantonista com 
Especialização em ginecologia e Obstetrícia: 011- Juliana Aline Pinhatti Mancin-RG/
SP-37.234.498-7. Concurso público 001/2017 Agente de Serviços gerais: 010- Franci-
ne Cristina Pereira Leonardo-RG/SP-40.184.040-2; 011- Juvenicio Ferreira da Silva-RG/
SP-27.275.335; 012- Celma Jesus Pereira-RG/SP-30823.932-5. Agente de Serviços de 
Alimentação: 026- Fernanda de Souza Dias-RG/SP-49.842.792-4; 027- Iracema Alves 
Bezerra dos Santos-RG/SP-18.844.192. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 080- Vitó-
ria Raquel de Freitas Sousa-RG/SP-34.613.942-9. Enfermeiro: 037- Rodrigo de Oliveira 
Farias Borges-RG/SP-41.234.877-9; 038- Bruna Ferreira de Araujo-RG/SP-48.170.989-7; 
039- Jeniffer Megumi Kameyama-RG/SP-29.478.645-4. Cirurgião Dentista (Cirurgião): 
001- André de Oliveira Adai-RG/SP-28.394.646-5. Médico com Especialização em Ul-
trassonografia: 004- Nilufar Zeimarani Nurani-RG/SP-2.747.722-3.

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 Básica): 043- Glaucia Giacomini Perei-
ra Falchi-RG/SP-30.875.338-0. pEB II (Biologia): 010- Renan Kosseki Jacinto-RG/SP-
43.925.166-7. pEB II (Ciências): 020- Joaquim Camillo Cassemiro-RG/SP-42.822.221-
3. PEB II (Educação Especial - Deficiência Auditiva): 003- Mariane Custodio Pereira-RG/
SP-47.183.994-2. Médico com Especialização em psiquiatria: 003- Rafaela Oliveira da 
Silva-RG/SP-20.895.692-0.

ChAMAMENtO DO ApROVADO EM pROCESSO SELEtIVO SIMpLIFICADO
O aprovado no pROCESSO SELEtIVO SIMpLIFICADO citado abaixo, fica convocado pa-
ra apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na 
Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos docu-
mentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 003/2017 Médico Plantonista com Especialização em 
pediatria: 005- Karine Cobucci Damazio-IFP/RJ-11856912.

Santana de Parnaíba, 30 de março de 2018.
pREFEItURA DO MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍBA

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

CONCURSO púBLICO - EDItAL Nº 01/2018

EDItAL DE CONVOCAÇÃO pARA REALIzAÇÃO DA pROVA OBJEtIVA
A prefeitura do Município de Santana de parnaíba, Estado de São Paulo, no uso de su-
as atribuições legais, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público – Edital 
01/2018, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, para prestarem a Prova Objetiva, 
a ser realizada no dia 8 de abril de 2018, no C.M. tEM. gAL. gASpAR DE gODOI COLAÇO, 
situado na Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro – Santana de parnaíba – Sp, de acordo 
com as informações divulgadas neste edital.
A relação dos candidatos inscritos, em ordem alfabética geral, contendo o nome do can-
didato, o local, a sala, a data e horário, para a realização da prova Objetiva, estará dispo-
nível nos sites: www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaíba.sp.gov.br, a partir 
de 29 de março de 2018.
Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá 
enviar mensagem para o SAC do Instituto Mais (sac@institutomais.org.br) OU entrar em 
contato através do telefone (11) 2659-5746 para verificar o ocorrido, nos dias úteis, no 
horário das 8h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min, até o dia 6 de abril de 
2018. O retorno da mensagem enviada ao SAC será respondido ao candidato durante o 
horário das 8h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min, nos dias úteis, até o 
dia 6 de abril de 2018.
é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para as 
respectivas provas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e lo-
cal determinado neste edital de convocação. Não haverá segunda chamada, seja qual for 
o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, bem como, o não 
comparecimento às provas, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eli-
minação do Concurso Público.

Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data 
de nascimento, entre outros, exceto do cargo, deverão ser corrigidos no dia da respectiva 
prova, através de formulário específico para correção de dados incorretos.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência míni-
ma de 30 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição/boleto bancário, com comprovação de pagamento, o qual 
não terá validade como documento de identidade, bem como, não será aceito como com-
provação de pagamento recibo de “AgENDAMENtO DE pAgAMENtO”;
b) ORIgINAL de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; 
Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Ar-
madas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho 
e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade forne-
cidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de 
identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia 
na forma da Lei n.º 9.503/97); e
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza.
O candidato que no dia de realização das provas não estiver portando ao menos um dos 
documentos citados, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trin-
ta) dias da data de realização de cada prova, ocasião em que será submetido à identifica-
ção especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio.
Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticada, bem co-
mo, não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo – sem foto), carteiras de estudante, car-
teiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/
ou danificados.
Para a realização da prova Objetiva, o candidato lerá as questões no caderno de ques-
tões e marcará suas respostas na Folha de Respostas Pré-identificada, com caneta es-
ferográfica de tinta azul ou preta. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do Caderno de Questões e na Folha de Respostas. As ins-
truções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser rigorosa-
mente seguidas, sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. Não 
serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma 
resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
A totalidade das Provas terá a duração de 3h (três horas).
Por razão de segurança, somente após decorrido o tempo mínimo de 1 (uma) hora de iní-
cio das provas o candidato poderá deixar a sala de aplicação das provas, levando consigo 
o Caderno de Questões da Prova Objetiva.
O candidato que insistir em sair antes do tempo estabelecido, descumprindo o aqui dis-
posto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Concurso Pú-
blico, o que será lavrado pelo Coordenador de Aplicação, passando à condição de candi-
dato eliminado.
Os 02 (dois) últimos candidatos em sala, a terminarem as provas, somente poderão deixar 
o local de aplicação juntos.
O candidato após entregar todo o material correspondente à prova realizada para o Fiscal 
de sala, deverá, imediatamente, retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo realizada 
esta fase, bem como, não poderá utilizar os banheiros. O candidato que desejar utilizar o 
banheiro antes de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um Fiscal antes 
de entregar o material correspondente a sua prova.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das pro-
vas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
No dia de realização das provas não será permitido ao candidato:
a) entrar e/ou permanecer no local de realização das provas com armas ou utilizando apa-
relhos eletrônicos (agenda eletrônica, gravador, notebook, tablet, receptores, relógios com 
banco de dados, telefone celular, fones de ouvidos, etc.) ou semelhantes; e
b) entrar e permanecer no local da avaliação sem camisa, usando óculos escuros, vestin-
do chapéus, bonés, boinas ou similares.
Visando a transparência e lisura do certame, o Instituto Mais poderá fazer o uso de detec-
tores de metais durante a realização das provas.
O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá, obrigatoriamente, 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os si-
nais de alarme e os modos de vibração e silencioso.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, apare-
lhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, 
calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candi-
dato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será 
distribuído pelo Instituto Mais.
O Instituto Mais e a prefeitura do Município de Santana de parnaíba não se responsabi-
lizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocor-
ridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
Será automaticamente excluído do Concurso público o candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) não apresentar original de documentos de identificação;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo mí-
nimo estabelecido de permanência em sala de prova;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo reali-
zada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras;
f) for surpreendido utilizando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, notebook e/
ou equipamento similar;
g) tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização 
das provas;
h) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
i) não devolver o material cedido para realização das provas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em rela-
ção a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
k) fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
l) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
m) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e na folha de 
respostas; e
n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou 
de terceiros.
Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por in-
vestigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e 
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
No dia da realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de 
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das pro-
vas e/ou critérios de avaliação/classificação.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções pe-
nais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas no edital do 
Concurso ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candida-
to ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a 
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
O gabarito oficial da Prova Objetiva estará disponível nos sites www.institutomais.org.br e 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, no primeiro dia útil após a data de realização da prova 
e caberá recurso em conformidade com o Capítulo IX, do Edital do Concurso.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da prova con-
tidos no Edital nº 01/2018, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Con-
vocação para realização da Prova Objetiva.

Santana de parnaíba, 29 de março de 2018.
prefeitura do Município de Santana de parnaíba

SECREtARIA MUNICIpAL DE SEgURANÇA URBANA
Efetivo Total da Guarda Municipal Comunitária: 445 Motivo: Renovação do convênio SI-
NESP-INFOSEG junto ao Ministério da Justiça, ferramenta utilizada pela Guarda Municipal 
para pesquisa na área criminal A Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, 
criada pela Lei Complementar nº 018, de 23 de novembro de 1999, denominada GUARDA 
MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE SANTANA DE PARNAÍBA.

MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍBA
EXtRAtO DE CONtRAtOS

CONtRAtO 041/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 078/18) – LOCAtÁRIA: PREFEI-
TURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: JULIO OLEGARIO - DAtA: 
22/3/2018 - VALOR: R$ 500,00 – DOtAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VI-
gÊNCIA: 36 meses.

CONtRAtO 042/2018 – serviços em confecção de envelopes e pastas personalizadas, em 
atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino – (PP 016/18) – CONtRAtANtE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: IRMÃOS SAN-
CHES VILELA DE SOUZA LTDA - DAtA: 22/3/2018 - VALOR: R$ 5.400,00 – DOtAÇÃO: 
0210-3.3.90.39.63-1236100172030 - VIgÊNCIA: 3 meses.

CONtRAtO 043/2018 – construção de cenários para o espetáculo Drama da Paixão 2018 
– (PP 035/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PAR-
NAIBA - CONtRAtADA: STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS EI-
RELI - DAtA: 22/03/2018 - VALOR: R$ 235.500,00 – DOtAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-
1339200272045 - VIgÊNCIA: 3 meses.
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1º tERMO DE pRORROgAÇÃO DO CONtRAtO 011/2017 – (Proc. Adm. 1380/16) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
TELSYS INFORMÁTICA LTDA-ME - DAtA: 9/3/2018 – VALOR: R$ 12.888,80.

1º tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 155/2017 – (Proc. Adm. 939/17) – prorro-
ga o prazo de vigência e em decorrência da supressão de 2,3636...% o valor do presente 
instrumento que era de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) passa a ser 
de R$ 268.500,00 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais). - DAtA: 8/3/2018.

1º tERMO DE pRORROgAÇÃO DO CONtRAtO 167/2017 – (Proc. Adm. 1071/17) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
EURO HOSPITALAR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME - DA-
tA: 2/3/2018.

5° tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 129/2015 – (Proc. Adm. 1235/15) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA-ME - prorroga o prazo de vigência - DAtA: 
9/3/2018.

6° tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 084/2014 – (Proc. Adm. 1918/13) – CON-
tRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: 
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS -EIRELI – acrescenta 3,837...% no valor do con-
trato - VALOR: R$ 369.864,00 - DAtA: 22/3/2018.

tERMO DE REtIFICAÇÃO E RAtIFICAÇÃO DO CONtRAtO 018/2018 – LOCAtÁRIA: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORES: NIVALDO APA-
RECIDO PRANDINI e ELOÁ DA COSTA NASCIMENTO – altera a clausula quinta - DAtA: 
8/3/2018.

tERMO DE REtIFICAÇÃO E RAtIFICAÇÃO DO CONtRAtO N.º 017/2014 – LOCAtÁRIA: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: JOÃO TISSI – altera 
o nome do locador e a clausula quarta - DAtA: 22/3/2018.

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

MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍBA
EXtRAtO DE CONtRAtO
CONtRAtO 044/2018 – fornecimento de instrumentos musicais para o projeto musico-
terapia a ser realizado no Colégio Municipal Bem-Te-Vi – (PP 001/18) – CONtRAtANtE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: ELIEL MARCE-
LINO DIAS - DAtA: 23/3/2018 - VALOR: R$ 14.318,49 – DOtAÇÕES: 0232-3.3.90.30.99-
1236100482081 e 0232-4.4.90.52.26-1236500491055 - VIgÊNCIA: 3 meses.

-----------------------------------------------
LEI N° 3.679, DE 23 DE MARÇO DE 2018.
(Dispõe sobre alteração da extensão da via pública denominada Rua da 
Mata). 

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, FAz SABER que a Câmara Municipal de Santa-
na de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

  Art. 1º. A via pública denominada Rua da Mata, localizada no Loteamento Par-
que Jaguari, Município de Santana de Parnaíba, mencionada e indicada na planta anexa, 
passa a ter sua extensão definida pelas coordenadas geográficas padrão UTM, georrefe-
renciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS2000), na seguinte conformidade:
  I - Início: Estrada Municipal Lourenço Salvador - coordenadas X: 308511.2221 
e Y: 7407631.8688;
  II - Término: Rua Sem Saída - coordenadas X: 307482.7192 e Y: 
7407410.9233.
  Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Santana de Parnaíba, 23 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 4.088, DE 20 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, inci-
so 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
0232-FUNDEB
0232-4.4.90.51-1236100481077- Obras e Instalações
    Reforma e Ampliação de
    Unidades Escolares - FUNDEB
    Ensino Fundamental
    (Código Contábil 570) ..................... R$ 2.500.000,00
  
  Art. 2º. O valor do crédito adicional suplementar referido no artigo 1º, deste 
decreto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 
4.320/64, resultante de superávit financeiro de 2017, no valor de R$ 2.500.000,00.
  Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Santana de Parnaíba, 20 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
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