
REFERÊNCIA EM QUALIDADE E EXPECTATIVA DE VIDA

ANO VI - EDIÇÃO 223 DE 13 A 19 DE ABRIL DE 2018 O SEU JORNAL SEMANAL

Centro de Apoio ao Artesão

O Espaço é destinado a exposição de trabalhos produzidos 
pelos artesãos de Santana de Parnaíba, além de realizar 

cursos e oficinas de artesanato aos interessados em 
desenvolver trabalhos manuais. Algumas das peças 

expostas são comercializadas e podem ser adquiridas pelos 
turistas. Está localizado no Largo da Matriz, nº 86 no Centro 

Histórico da cidade e funciona diariamente, inclusive aos 
domingos e feriados, das 08 às 17h.Mais informações no 

telefone 4154-2377.

VENHA VISITAR!

Aula Inaugural Print School Duplicação da estrada Tenente Marques Inauguração do CM Montanha  Encantada
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CULTURA MEIO AMBIENTE

Biblioteca Jorge Amado é contemplada
no Programa Conecta Biblioteca

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, in-
forma que a biblioteca Jorge Amado, do bairro Colinas da Anhanguera, participará do II 
Encontro Nacional Conecta Biblioteca, que acontece entre os dias 16 e 18 de maio, no Rio 
de Janeiro.  O intuito será estimular a transformação social e o desenvolvimento das co-
munidades por meio das bibliotecas públicas.

O programa contará com a participação de 108 bibliotecas públicas, selecionadas para 
nova fase do Conecta Biblioteca em 2018, com representantes responsáveis por executar 
as atividades no espaço. (CS) 

ECOVAN  Visita Colégios Municipais
no mês de Março

Com objetivo de promover a conscientização e a preservação do meio ambiente, a 
prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em parce-
ria com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu atividades de educação ambien-
tal nas escolas utilizando a  Ecovan.    O projeto visitou mais de 10 colégios no mês de 
março, atendendo cerca de 1.300 alunos. O veículo, equipado com tecnologias susten-
táveis e materiais reciclados, leva o debate sobre Resíduos Sólidos; Consumo Conscien-
te; Coleta Seletiva e orienta os estudantes sobre os 5 R’s (Repensar, Recusar, Reduzir, 
Reaproveitar e Reciclar), além da importância da reciclagem para o meio ambiente. (CS)
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Imagem Ilustrativa

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) mais perto de sua casa

724 VAGAS

Mais informações sobre
as vagas no site

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

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”

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

VAGAS Quant.

Auxiliar de
almoxarifado

12 X

Operador de te-
lemarketing re-
ceptivo

50 X

Auxiliar de
logística

10 X

Cobrador de
ônibus

10 X

Auxiliar de
enfermagem

1

Professor de
cursos livres

1

Supervisor de
logística

1

Atendente de
telemarketing

15 x

Técnico de
Enfermagem

10

Auxiliar de
Enfermagem

10

Meio oficial de
laminação

1

Auxiliar técnico 
de montagem

1

Prepador de tintas 1

Motofrentista 1

Ajudante de
serralheiro

1

Pesador (pigmen-
tos e resinas)

1

Colorista 1

Químico 1

Alinhador de
direção

1

Operador de tele-
marketing ativo

200

Borracheiro 2

Agente de Comér-
cio Exterior

1

Pintor revolver 1

Corretor de
imóveis

310

Mecânico de 
manutenção in-
dustrial

1

Auxiliar de con-
feitaria

1

Operador de tele-
marketing ativo e 
receptivo

25 x

Funileiro industrial 1

Passadeira de 
peças de confec-
ções

2

Cozinheiro de
restaurante

1

Centro de Convivência do 
Idoso realiza atividades 

recreativas no Pq. São Luís

Obras de Duplicação na Tenente Marques 
seguem avançando

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

cação da Estrada Tenente Mar-
ques, via que liga as regiões da 
Fazendinha, Cento e Vinte e Ci-
dade São Pedro com o Centro e 
a região de Alphaville/Tamboré.

O trecho próximo a divisa 
com Cajamar, assim como a 
rotatória do bairro Cento e Vinte 
até a Vila Poupança, este último 
localizado em frente às obras 
de um empreendimento resi-

dencial, já foram concluídas e 
está em processo de canaliza-
ção do córrego, bem como a 
terraplanagem, do trecho en-
tre o Santana Bussiness Park 
até a entrada do bairro Cháca-
ra das Garças. Assim que as 
obras no local estiverem con-
cluídas, a equipe dará conti-
nuidade na duplicação até o 
Morro do Vacanga.

Na área de mobilidade urba-
na, a prefeitura já pavimentou e 
recapeou mais de 150 km de vias 
em toda a cidade e já inaugurou 
a duplicação da Via Parque, além 
da implantação de rotatórias e 
duplicações na Estrada dos Ro-
meiros. De acordo com o plano 
de metas, além da conclusão da 
duplicação da Estrada Tenente 
Marques, está em fase de conclu-
são a duplicação da Avenida Paiol 
Velho e em processo licitatório a 
implantação da nova ponte do vi-
ário sobre o Rio Tietê. 

D
ando continuidade às 
obras de mobilidade ur-
bana, que visam melho-
rar a acessibilidade pro-

porcionando mais comodidade 
e segurança aos moradores, a 
prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Serviços Municipais, tem 
avançado nas obras de dupli-

Imagem do trecho da Estrada Tenente Marques, em frente a entrada do 
bairro Chácara das Garças, onde a duplicação está em andamento.

Professores da rede municipal 
recebem orientação para ministrar 

aulas de robótica 

C
om o objetivo de melho-
rar ainda mais os índices 
de educação na cidade, 
a prefeitura, por meio da 

Secretaria de Educação, já come-
çou a implantar as aulas de robó-
tica na grade de ensino de alguns 
colégios municipais. O primeiro 
colégio contemplado foi o Sebas-
tião Athayde, localizado no bairro 
Surú, com a preparação dos pro-
fessores que aconteceu nos dias 
19, 22, 26 e 28 de março.

Professores na qualificação das aulas de
robótica no colégio Sebastião Athayde

Texto: Willian Rafael
Foto: Jurandir Costa

Equipes de Santana de 
Parnaíba se destacam na 35° 
edição dos Jogos Abertos da 

Juventude

A 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Atividade 
Física, Esportes e Lazer 
(SMAFEL), vem avan-

çando na 35ª edição dos Jogos 
Abertos da Juventude, que têm o 
objetivo de fomentar a prática de 
várias modalidades esportivas 
para promover o intercâmbio so-
cial e esportivo. O time de fute-
bol sub-18 de Santana de Parna-
íba se classificou para próxima 
fase da competição após ven-
cer a equipe de Salto de Pirapo-
ra, por 3 a 1, pela 2° rodada do 
torneio. No primeiro jogo os atle-
tas parnaibanos ficaram no em-

pate com o time de Sorocaba e a 
somatória dos pontos garantiu a 
equipe nas eliminatórias da fase 
sub-regional.

BASQUEtE E VôLEI
Os atletas do basquete par-

naibano sub-18 venceram o time 
de Alumínio por 65 a 29 e avan-
çaram para a próxima etapa. 
Já as equipes de vôlei mascu-
lino e feminino sub-18 derrota-
ram, respectivamente, os times 
de Salto de Pirapora e Alumínio 
na primeira rodada da competi-
ção. Além destas modalidades, 
as equipes de Handebol, Futsal 
e outros de Santana de Parnaíba 
também participam do torneio.

Texto: Willian Rafael
Foto: Márcio Koch

OBRASESPORTE

EDUCAÇÃO

A equipe de futebol sub-18 de Santana avançou para a 
fase eliminatória dos Jogos Abertos da Juventude

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

físicas e recreativas. 
O encontro teve diversas ati-

vidades, entre elas: Aulas de gi-
nástica e exercícios na academia 
ao ar livre. Além disso, os idosos 
participaram de partidas de vôlei e 
de uma confraternização com ca-
fé da manhã, bem como de outras 
ações recreativas,  em que eles se 
divertiram bastante. 

N
o último dia 13, a prefei-
tura, por meio da Secre-
taria de Assistência So-
cial, realizou no Parque 

Jardim São Luís um encontro 
com os integrantes do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI) para 
realização de diversas atividades 

CULTURA

Prefeitura promove diversos eventos culturais
Texto: Willian Rafael

N
a próxima semana, a prefei-
tura, por meio da Secretaria 
de Cultura, irá promover três 
importantes eventos. No dia 

18, a partir das 08h30, no Cine Te-
atro Coronel Raymundo será reali-
zado um Colóquio sobre Patrimô-
nio Cultural. O evento, que é aberto 
ao público, é realizado em parceria 

com a Universidade Paulista(UNIP) 
e contará com uma série de pales-
tras com profissionais da área de ar-
quitetura. No dia 19, a partir das 09h 
a biblioteca Cecília Meirelles recebe-
rá a “Exposição dos Povos Originá-
rios e Mãe África”, e a encenação do 
‘Mito da Criação Boshongo, conto a 
lenda de Baobá’, além de uma ofici-
na de bonecas Abayomi. A bibliote-
ca fica na Estrada Tenente Marques, 

5005, na Fazendinha. 
Já no próximo sábado (21/04), 

a partir das 18h na Galeria do Ar-
tista Parnaibano, haverá a exposi-
ção “Ilustra Parnaiba” com obras 
de arte, feitas pelo Aquino Studio. A 
exposição pode ser vista até o dia 
20/05, de terça a sexta-feira, das 
09h às 17h, e sábados e domingos, 
das 11h às 17h, na rua Suzana Dias 
338, no Centro Histórico.

Ao todo 11 profissionais pas-
saram por 16 horas de orientação 
durante os quatro dias e estão ap-
tos para aplicar as aulas no pró-
prio colégio. Serão mais de 200 
alunos, do 1° ao 5° do ensino fun-
damental que, além da montagem 
de diversos protótipos, vão apren-
der sobre lógica de programação 

de forma lúdica que será adiciona-
do ao conteúdo ensinado nas au-
las convencionais.

As aulas de robótica come-
çaram no último dia 2 de abril e 
terão duração de nove meses. 
Nesse período os professores 
receberão mais 36 horas de trei-
namento.

Idosos se divertem durante encontro
realizado no Parque Jardim São Luís

AÇÃO SOCIAL

“Fazer essa preparação foi fantástica. Acho que as aulas de ro-
bótica vão facilitar a aprendizagem deles, já que vão aprender a 
pensar e aguçar sua criatividade. Essa iniciativa mostra muito 
claramente que o aluno é fundamental para a secretaria de edu-
cação. Parabéns a todos os outros envolvidos e a nossa escola 
que está entrando no mundo da robótica.”
Maria Rosa, professora do colégio
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FUNDO SOCIAL

Fundo Social inicia 2ª turma do curso de 
panificação na padaria artesanal

C
om o intuito de propor-
cionar geração de renda 
aos munícipes, a prefei-
tura, por meio do Fundo 

Social de Solidariedade, vem pro-
porcionando diversos cursos. Na 
última segunda-feira (09/04), foi 
dado início a segunda turma do 
polo regional na padaria artesanal 
de Santana de Parnaíba. 

Durante as aulas os partici-
pantes aprendem a fazer diversas 
receitas de massas, entre pães, 
bem casado, colomba pascal, 
cookies gourmet etc. O curso tem 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins / Sandro Almeida

A 2ª Turma do curso de qualificação da Padaria Artesanal teve inicio 
na última segunda-feira (09/04) e conta com 60 participantes

EDUCAÇÃO

N
a última semana a prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Educação, em parceria 
com a iniciativa privada, 

promoveu a aula inaugural da 9° 
turma do Projeto Print School. 

 Realizada na sede da Plural 
Gráfica, empresa parceira do pro-
jeto, estiveram presentes à ceri-
mônia o chefe do executivo mu-
nicipal, o Diretor geral da Plural, 
Carlos Jacomine, os orientado-
res do Print School, o secretário 
de educação e sua equipe, além 
dos alunos recém formados pela 
rede municipal de ensino, que se 

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

Alunos da rede municipal participam da primeira aula
do Print School nas dependências da empresa Plural

Bairro Cidade São Pedro recebe iluminação de LED a partir do dia 16

Iluminação de LED transforma Santana de Parnaíba

D
ando continuidade ao 
programa “Ilumina Par-
naíba”, a prefeitura, por 
meio do Departamento 

de Iluminação Pública (DIP), 
irá iniciar, na próxima segun-
da-feira (16/04), a substituição 
das lâmpadas comuns por LED 
no bairro Cidade São Pedro. 
Os trabalhos irão começar pela 
Gleba A, e ao todo serão insta-
ladas cerca de 1600 lâmpadas 
de LED em todo bairro. 

O Programa tem como ob-
jetivo beneficiar os morado-
res que trafegam nas ruas e 
avenidas dos bairros, propor-
cionando mais comodidade e 
segurança. Até o momento a 
prefeitura já investiu cerca de 
10 milhões de reais em ilumi-

nação pública e instalou mais 
de 6 mil luminárias por toda a 
cidade.

Recentemente os bairros 
Alphaville/Tamboré, Cento e 
Vinte, Cidade São Pedro, Co-
linas da Anhanguera, Fazen-
dinha, Jardim Isaura, Parque 
Santana e a rotatória da Estra-
da dos Romeiros, na altura do 
Cristal Park 2, também recebe-
ram as novas luminárias. De 
acordo com o departamento 
responsável, até o final do ano 
serão instaladas 12 mil lâmpa-
das de LED.

destacaram em seus respectivos 
colégios, passaram na prova se-
letiva e serão beneficiados com o 
programa, onde aprenderão to-
das as etapas do processo grá-
fico: Pré-impressão, Impressão 
e Pós-impressão (Acabamento).

Os alunos selecionados re-

duração de 30 dias e atende, em 
média, 20 alunos por turma nos 
períodos da manhã, tarde e noite.

O curso é um dos mais pro-
curados pela população e, para 

cebem material didático da em-
presa, passam por um período 
de 4 meses de curso e, atenden-
do as expectativas do projeto, tem 
a oportunidade de ingressar no 
mercado de trabalho pela empre-
sa. Até o momento a parceria já 
formou mais de 250 profissionais. 

as aulas, são oferecidas aposti-
las e camisetas. Para inscrições 
ou mais informações, entrar em 
contato no Fundo Social por meio 
do telefone 4622-7050.

 Mais de 100 moradores recebem óculos 
gratuitos da prefeitura no Cine Teatro 

Parque Santana comemora a inauguração 
do novo Colégio Montanha Encantada

Aula inaugural marca início da turma
2018 do projeto Print School 

C
om o objetivo de melhorar 
ainda mais os índices da 
educação de Santana de 
Parnaíba, a prefeitura inau-

gurou no sábado (07) o novo Co-
légio Municipal Montanha Encanta-
da, localizado no Parque Santana I. 

A cerimônia contou com a 
presença do chefe do executivo 
municipal, da diretora do colégio, 
Ana Lúcia, representantes do le-
gislativo, secretários municipais, 
além de centenas de munícipes 
que puderam conferir de perto as 
obras realizadas na escola de en-
sino infantil.

Pintura, troca de mobiliário, 

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

instalação de papel de parede, 
paisagismo, manutenção do te-
lhado, ampliação da cozinha e 
refeitório, reestruturação de toda 
a parte administrativa, além da 
construção de mais quatro sa-
las de aula foram as obras rea-
lizadas. Tudo isso aumentou a 
capacidade do colégio em 50%, 
permitindo que cerca de 360 

crianças possam ser atendidas 
em período integral. 

Os 120 novos alunos da es-
cola receberam os materiais es-
colares no mesmo dia da inaugu-
ração e receberão os uniformes 
até o fim do mês. Com o início 
das atividades do colégio, a pre-
feitura zerou a fila para creches 
na zona sul da cidade.

Com a inauguração a prefeitura zerou
a fila para creches na zona sul da cidade

N
a última semana, a pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Assistência 
Social, realizou no Cine 

Teatro Coronel Raymundo mais 
uma entrega de óculos para mu-
nícipes em condição de vulnera-
bilidade social.

Estiveram no evento o che-
fe do executivo municipal, o se-
cretário de Assistência Social e 
os coordenadores do núcleo da 
assistência, que acompanharam 
a entrega de mais de 100 óculos 

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

para os moradores que recebem 
atendimento nas unidades  do 
CRAS (Centro de Referência em 
Assistência Social) dos bairros 
Centro, Fazendinha, Cidade São 
Pedro, além dos NAS (Núcleo de 
Assistência Social) dos bairros 
Itapoã, Colinas da Anhanguera e 

Cururuquara. 
Depois de passarem por 

acompanhamento oftalmológico, 
os beneficiários escolheram as 
armações e receberam os ócu-
los gratuitamente, por meio des-
ta ação que visa assegurar maior  
qualidade de vida.  

Moradores atendidos pelas unidades assistenciais da 
prefeitura comemoram a entrega dos óculos pela prefeitura

FUNDO SOCIAL EDUCAÇÃO

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch

A prefeitura já vestiu cerca de 10 
milhões de reais em iluminação 
pública e instalou mais de 6 mil 
luminárias de LED em toda cidade 

“Já trabalho com produtos artesanais e 
minha intenção com o curso é aprimorar 
meu conhecimento, conhecer novas receitas, 
pessoas novas e troca de ideias. A estrutura 
apresentada aqui é muito boa, também gostei 
da professora que tem bastante técnica e 
paciência. Acho que a prefeitura está de 
parabéns, porque essa é a melhor forma de 
ajudar o povo, oferecendo qualificação” .paulo Sarrico – Aluno

da Padaria Artesanal 

“O Projeto Print School tem o objetivo de 
treinar os jovens de Santana de Parnaíba 
para que eles tenham uma profissão e uma 
oportunidade de emprego dentro da Plural. 
Esse programa só existe por conta da 
parceria e da seriedade que a prefeitura tem 
com o projeto” .Carlos Jacomine,

Diretor Geral da Plural

“Eu fico muito contente, porque não são todas as 
prefeituras que fazem essa doação para pessoas 
que, assim como eu, não têm condições de comprar. 
Os funcionários da assistência social me ajudaram 
bastante e hoje eu recebi meu óculos.  Estou muito 
agradecido à todos que me ajudaram” 

Juvenal José, morador do bairro Cento e Vinte

“O número de salas foi aumentado, a pintura ficou 
melhor, os papéis de parede ficaram bons, ficou bem 
bacana aqui. Para mim, a prefeitura está fazendo 
um excelente trabalho na saúde, educação e na 
segurança. Que continue sempre assim.

Fernando Almeida, Morador do Parque Santana
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ATOS OFICIAIS

EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍpIO Nº 001/2018
“Altera a redação do “caput” do art. 112 da Lei Orgânica do Município de San 
tana de Parnaíba”

Autoria: pODER EXECUtIVO

A MESA DA CÂMARA MUNICIpAL DE SANtANA DE pARNAÍBA, no uso de su-
as atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela pro-
mulga a seguinte:- EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍpIO:

  Art. 1º. O “caput” do art. 112 da Lei Orgânica do Município de Santana de Par-
naíba passa a vigorar com a seguinte redação:
  “Art. 112. As Leis e Atos Oficiais externos deverão ser publicados na Imprensa 
Oficial do Município ou, quando não tiver sua tiragem, no Diário Oficial do Estado, e, con-
forme o caso, em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em 
jornal de circulação no Município ou na região, para que produzam seus efeitos, podendo 
a publicação dos atos não normativos, ser resumida.”
  Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Santana de Parnaíba entra 
em vigor na data de sua publicação.
  Plenário Antônio Branco, 10 de abril de 2018.

ANtôNIO MARCOS BAtIStA pEREIRA
presidente

AMÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA NEtO
Vice presidente

VALMIR BAptIStA DAMAS
1º Secretário

EVANILSON MARtINS
2º Secretário

LUCIANO ApARECIDO DE ALMEIDA
tesoureiro

DISpENSA DE LICItAÇÃO
Dispensa nº 016/18 – proc. Adm. nº 270/18

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Alberto Frediani, n° 848 - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a empresa 
TR Info Soluções em Informática Ltda - ME, representada pelo seu sócio, Sr. Thiago Rodri-
go Lopes Motta, a fim de sediar a Secretaria Municipal de Habitação, no valor total de R$ 
11.000,00 (onze mil reais) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de acordo com 
o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 017/18 – proc. Adm. nº 276/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Av. 
Bento Crispim de Oliveira, n° 388 – Casa 03 – Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba - 
SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria Vanuzia Pereira Nascimento, para acomodar 
família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor 
total de R$ 720,88 (setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) mensais, pelo perí-
odo 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 018/18 – proc. Adm. nº 277/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Lua Cheia, n° 015 – Casa 01 – Jardim Luar - Fazendinha – Santana de Parnaíba - SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. José Silvino Santos, representado pela imobiliária Sol Imóveis 
S/C Ltda, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de As-
sistência Social, no valor total de R$ 882,22 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois 
centavos) 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 019/18 – proc. Adm. nº 278/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Raimundo Inácio da Cruz, n° 340 – Bairro Parque dos Eucaliptos – Santana de Parnaíba - 
SP, entre esta municipalidade e o Sr. José Luiz Ferreira de Oliveira, para acomodar família 
de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de 
R$ 700,00 (setecentos 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 020/18 – proc. Adm. nº 279/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Delta, n° 496 – Bairro Jaguari – Santana de Parnaíba - SP, entre esta municipalidade e a 
Sra. Geralda de Souza Freitas, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secre-
taria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 665,42 (seiscentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e dois centavos) 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 021/18 – proc. Adm. nº 280/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Tocantins, n° 278 - Casa 01 – Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba - SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. Carlos Alberto dos Santos, para acomodar família de desabri-
gados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 554,52 
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) mensais, pelo perío-
do 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 022/18 – proc. Adm. nº 281/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
das Amoreiras, n° 467 – Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba - SP, entre esta muni-
cipalidade e o Sr. Osaquiel Fernandes de Araujo, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 800,00 (oito-
centos 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 023/18 – proc. Adm. nº 282/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Lua Cheia, n° 015 – Casa 03 – Jardim Luar - Fazendinha – Santana de Parnaíba - SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. José Silvino Santos, representado pela imobiliária Sol Imóveis 
S/C Ltda, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de As-
sistência Social, no valor total de R$ 882,22 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois 
centavos) 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 024/18 – proc. Adm. nº 283/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Inglaterra, n° 090 – Bairro São Luis – Santana de Parnaíba - SP, entre esta municipalidade 
e o Sr. Elias Gonçalves e a Sra. Neide Aparecida Moreira de Oliveira, para acomodar família 
de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de 
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) me-
ses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 025/18 – proc. Adm. nº 284/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Lua Cheia, n° 015 – Casa 02 – Jardim Luar - Fazendinha – Santana de Parnaíba - SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. José Silvino Santos, representado pela imobiliária Sol Imóveis 
S/C Ltda, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de As-
sistência Social, no valor total de R$ 882,22 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois 
centavos) 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

DISpENSA DE LICItAÇÃO 
Dispensa nº 026/18 – proc. Adm. nº 285/18

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
da Fortuna, n° 35 – Casa 02 – Vila Poupança – Santana de Parnaíba - SP, entre esta muni-
cipalidade e o Sr. João Sousa Araujo, para acomodar família de desabrigados, vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cin-
quenta 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 027/18 – proc. Adm. nº 286/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Principado de Mônaco, n° 43 – Jardim São Luis – Santana de Parnaíba - SP, entre esta 
municipalidade e a Sra. Elaine Aparecida de Araujo Rosário, para acomodar família de de-
sabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
700,00 (setecentos 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

Dispensa nº 028/18 – proc. Adm. nº 287/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Avenida Bento Crispim de Oliveira, n° 214 – Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba - 
SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria Vanuzia Pereira Nascimento, para acomodar 
família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor 
total de R$ 720,88 (setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) mensais, pelo perí-
odo 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, 12 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

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

pregão presencial n.º 011/2018 – proc. Adm. n.º 017/2018
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENtO DE EQUIpAMENtOS DIVERSOS, 
para serem utilizados no Setor do Bem Estar Animal, em atendimento à solicitação da Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação à amostra (catálogo) apre-
sentada no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio 
Ambiente, promoveu o seguinte julgamento: AMOStRAS ApROVADAS para os itens: 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Informamos ainda, que os itens 01, 02, 06, 07 e 15 restaram 
FRACASSADOS.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO os itens: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do 
certame, em favor da seguinte empresa: EVOLUÇÃO pEt COMÉRCIO DE pRODUtOS pA-
RA BANHO/tOSA E VEtERINÁRIA LtDA - ME

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 044/2018 – proc. Adm. n.º 0173/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de sistemas informatizados 
que trabalhem de forma interligada, desenvolvidos em linguagem visual para microcom-
putadores, incluindo a implantação, treinamento, suporte técnico e a transferência da base 
de dados existente, para atender às necessidades desta Administração Pública em áreas 
como: Orçamentária, Planejamento, Tributária, Contábil, Pessoal, Almoxarifado, Patrimo-
nial, Controladoria, Gestão, dentre outras, pelo período de 12 meses, em atendimento a 
diversas Secretarias.
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa: CECAM – CONSULtORIA, 
ECONôMICA, CONtÁBIL E ADMINIStRAtIVA MUNICIpAL LtDA.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 048/2018 – proc. Adm. n.º 179/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços educacionais e 
sistema de ensino pRÉ-VEStIBULAR/ ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, para 05 
turmas de 40 alunos em cada turma, incluindo a entrega de materiais didáticos pedagógi-
cos para o corpo discente, compreendendo fornecimento de mão-de-obra (corpo docente 
especializado) para ministração de curso preparatório, com aulas presenciais e portal digi-
tal de acesso pela internet para web-aulas com no mínimo 500 objetos de aprendizagem.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria Municipal de Educação, 
analisou as amostras das ApOStILAS, CONtEÚDO pROGRAMÁtICO e pORtAL WEB, 
considerando ApROVADAS as amostras apresentadas pela empresa vencedora do pro-
cesso supra.
Tendo em vista o julgamento acima exposto, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certa-
me para a empresa L&M SOLUÇÕES EM tECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI - Epp.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA e ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

pregão presencial n.º 039/2018 – proc. Adm. n.º 151/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MAtERIAIS ELÉtRICOS E 
CORRELAtOS para utilização em manutenções em próprios municipais.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas 
para o procedimento supra, o DEMAP – Departamento de Manutenções Prediais, por inter-
médio do Memorando n° 079/2018, julgou todas APROVADAS.
Tendo em vista o referido Julgamento, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a fa-
vor das empresas:
MARIO SERGIO CASLINI CONStRUtORA ME para o LOtE 01;
JOSÉ ROBERtO DE tOLEDO MAtERIAIS pARA CONStRUÇÃO & CIA LtDA - Epp para 
o LOtE 02;
VB MAtERIAIS ELÉtRICOS EIRELI - ME para os LOtES 03, 04, 05 e 08;
CD SÃO pEDRO COMÉRCIO DE MAtERIAIS pARA CONStRUÇÃO LtDA - Epp para o LO-
tE 06;
DANIELA BELINAtO pEREIRA pARAFUSOS E FERRAMENtAS - Epp para os LOtES 07 e 
10; e ELÉtRICA LUZ COMERCIAL DE MAtERIAIS ELÉtRICOS LtDA - ME para o LOtE 09.

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

------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO DE RECURSO QUANtO A ANÁLISE DE AMOStRA E 

CONVOCAÇÃO pARA REABERtURA DE LANCES
pregão presencial n.º 027/18 – proc. Adm. nº 072/18

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA, em aten-
dimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, quanto a reprovação dos catálogos dos 
itens 5.8 (LOTE 05) e 11.1 (LOTE 11), publicada no DOE-SP em 24/03/2018, a empresa 
FÁBIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP apresentou recurso, tempestivamente, junto com 
amostras físicas dos produtos ora reprovados, e conforme reanálise da Secretaria Muni-
cipal de Educação essas restaram como APROVADAS. Portanto, para os LOTES 05 e 11, 
amostras APROVADAS - Empresa: FÁBIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP.
Por efeito de ausência de manifestações quanto à reprovação dos Lotes 10 e 21 e con-
forme determinado em ata de sessão, convocam-se as empresas: Paulo Cesar Marana, 
Transportes Eireli – EPP, Flávia Roberta de Carvalho Rodrigues – ME, Workmate Comercio 
e Serviços Eireli – EPP, Seleto Atacadista Eireli EPP e Maxpel Informática e Papelaria Eireli 
– EPP para nova sessão pública de lances (Lotes 10 e 21) e abertura de envelopes de ha-
bilitação (aqueles não foram abertos na primeira sessão) das vencedoras.
Por fim, ficam todos os interessados convocados a comparecer no dia 13/04/2018 às 
15h00min no mesmo local já previsto em edital para a continuidade do certame.

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO DE RECURSO e ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

pregão presencial n.º 045/2018 – proc. Adm. nº. 176/2018
Registro de preços para o fornecimento parcelado de BICA CORRIDA, BICA GRADUA-
DA E RACHÃO, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Serviços Municipais.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, ratifico 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 MSp AGREGADOS 
LtDA, reformando a decisão de Habilitação da empresa Service Mille Comercial Ltda., 
julgando-a inabilitada.
Considerando o supracitado, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empre-
sa MSp AGREGADOS LtDA, para os itens 01 e 02 e LUCIANE StIGLIANI RIBEIRO Epp 
para o item 03.

Santana de Parnaíba, 11 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO e
ANÁLISE tÉCNICA e COMpLEMENtAR

pregão presencial n.º 038/2018 – proc. Adm. n.º 144/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de CURSOS de: 
LÍNGUA INGLESA do tipo ESL - English as a Second Language (Inglês para Estrangeiros), 
de LÍNGUA ESpANHOLA e de MANDARIM (língua chinesa padrão ou tradicional), através 
de metodologia adaptativa que permita a incursão na leitura, fala, escrita e compreensão 
das situações corriqueiras e cotidianas de cada língua, através de exercícios e aulas pre-
senciais e à distância.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, no tocante ao Recurso Administrativo 
interposto pela empresa INGLÊS DO JERRY IDIOMAS LTDA, a Pregoeira julgou-o INDEFE-

RIDO, mantendo a decisão quanto a Classificação e Habilitação da empresa RMO EMPRE-
SARIAL EIRELI – EPP, nos termos detalhados nos autos do Processo, os quais ratifico.
No que se refere à apresentação e análise da documentação complementar, software e 
metodologia a serem utilizados, nos termos descritos nas declarações dos itens 7.3.4.1 e 
7.3.4.2 do edital, a Secretaria Municipal de Educação julgou aprovados os apresentados 
pela empresa melhor classificada RMO.
Considerando o acima exposto, será enviado o julgamento do recurso administrativo às 
envolvidas e comunica-se que fica aberto o prazo de 3 (três) dias úteis contados desta 
publicação para eventual interposição de recurso quanto ao julgamento e análise da parte 
técnica pela SME.
Para fins de eventual interposição de recurso quanto a análise técnica, as participantes po-
derão ter acesso de forma digitalizada aos documentos apresentados, bem como ao rela-
tório e a análise da SME, solicitando-os através do endereço de e-mail jaqueline.28624@
santanadeparnaiba.sp.gov.br.

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------
COMUNICADO DE RESULtADO DA LICItAÇÃO

Leilão público n.º 001/18 – proc. Adm. nº 211/18
Objeto: Constitui objeto do presente leilão a alienação de sucatas de bens declarados in-
servíveis para o serviço público (eletrodomésticos, maquinários e equipamentos hospita-
lares, veículos, carteiras escolares e etc).
Pelo presente tornamos público o resultado final do leilão supracitado onde, o Sr. Leiloeiro 
apregoou o lote e o valor final ficou com os arrematantes DANILO POMPERMAYER MAN-
ZINI para o lote 01, GERSON ISSAO SUGIYAMA para o lote 03 e da empresa LUIZ CAR-
LOS ALVES JUNIOR para o lote 02, no valor total de R$ 52.800,00. Fica desde já, 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, 11 de abril de 2018.
LEILOEIRO ADMINIStRAtIVO

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

Concorrência pública N.º 002/2018 – proc. Adm. Nº 118/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONStRU-
ÇÃO DO CENtRO DE CONVIVÊNCIA, ESpORtES E CULtURA, sito à Avenida Dr. Álvaro 
Ribeiro, s/nº - Jd. São Luiz - 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 14h00min do dia 12/04/2018, na Rua Anhembi, 128 – 1º andar – Jd. Prof. Benoá 
– Santana de Parnaíba/SP.

Santana de Parnaíba, 10 de abril de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

------------------------------------------
DESpACHO JULGAMENtO DE RECURSO ADMINIStRAtIVO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
pregão presencial n.º 051/2018 – proc. Adm. nº 222/2018

Objeto: Registro de Preços para LOCAÇÃO DE EQUIpAMENtO DE SOM, para apoio à in-
fraestrutura de eventos geridos por todas as secretarias deste Município, conforme solici-
tação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo período de 12 meses.
Acato o Julgamento do Recurso feito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o qual tomo como 
razão para decidir, deliberando com base nos princípios da razoabilidade, da eficiência e 
da probidade administrativa, para no mérito, NEGAR pROVIMENtO ao recurso interposto 
pela empresa WELLINTON DONIZETE FERRI ALVS DA SILVA ME. Diante do acima exposto, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame, em favor da empresa: t.SOM LOCAÇÃO DE ApARE-
LHOS DE SOM pARA EVENtOS LtDA – ME.

Santana de Parnaíba, 11 de abril de 2018.
CLEUSA CARVALHO

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

AVISO DE LICItAÇÃO
Concorrência pública N.º 006/2018 – proc. Adm. Nº 0260/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONSTRU-
ÇÃO DA FATEC – Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, sito à Av. Tenente Mar-
ques, s/nº , Fazendinha - Santana de Parnaíba/SP
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 05/04/18, na 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “Licitações e Compras”.
Data de Abertura: 07/05/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 04 de abril de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

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

pregão presencial n.º 061/2018 – proc. Adm. n.º 274/2018
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de LIXEIRAS DECORADAS, em 
atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/04/18 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: 24/04/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 062/2018 – proc. Adm. n.º 275/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de tABELA DE BASQUEtE E 
tRAVE DE FUtSAL OFICIAIS, em atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino 
– Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/04/18 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: 24/04/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

tomada de preços N.º 005/2018 – proc. Adm. Nº 263/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONStRU-
ÇÃO DE BASE DA GUARDA MUNICICpAL E GALpÃO pARA UtILIDADES DIVERSAS, sito 
à Rua Califórnia, s/nº – Jardim Rancho Alegre – Santana de Parnaíba/SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/04/18, na 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços - “licitações e compras”.
Data de Abertura: 27/04/2018, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

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

tomada de preços N.º 006/2018 – proc. Adm. Nº 0265/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando RE-
FORMA E ADEQUAÇÃO pARA IMpLANtAÇÃO DA MAtERNIDADE NO HOSpItAL SAN-
tA ANA, sito à Rua Prof. Edgar de Moraes, 707, Campo da Vila, Santana de Parnaíba/SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/04/18, na 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “serviços para sua empresa”.
Data de Abertura: 23/04/2018, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO DE IMpUGNAÇÃO

E DE pEDIDO DE ESCLARECIMENtO
pregão presencial n.º 055/2018 – proc. Adm. nº. 234/2018

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de LUMINÁRIAS DE LED para utilização 
em vias e logradouros públicos.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, o pedido de IMPUGNAÇÃO protocolado 
pela empresa TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA deixou de ter seu mérito analisado, pois 
é apócrifo, já que a documentação veio acompanhada somente da procuração assinada 
por seu diretor geral, não sendo possível comprovar se o diretor relatado na procuração 
retro mencionada tem de fato poderes ora outorgados ao Procurador. Ainda assim caso 
fosse apreciado, os fatos abordados não são fundamentados, e em caso de deferimento, 
esta Administração estaria infringindo o principio da competitividade, adotando demasia-
das regras apontadas pela empresa, vindo a restringir o caráter competitivo deste certame.
Em tempo, informamos que o pedido da empresa UNICOBA ENERGIA S/A foi INDEFERI-
DO, conforme resposta enviada à empresa e arquivada aos autos junto ao pedido de es-
clarecimento.
Ficam mantidos data e horário do certame conforme edital.

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA 
DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO - EXtINÇÃO DE ApOSENtADORIA
portaria n.º 025/18 de 19/02/18 – Extinguir a partir de 13 de Fevereiro de 2018, a apo-
sentadoria concedida a Sra. MARIA pINtO DE MORAES, portadora do RG n.º 8.227.061-2 
SSP-SP, em razão de seu falecimento.

Santana de Parnaíba, 04 de Abril de 2018.
MARIA DE FÁtIMA pEREIRA – DIREtORA pRESIDENtE

------------------------------------------
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CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA 
DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO - EXtINÇÃO DE pENSÃO pOR MORtE

portaria n.º 030/18 de 20/03/18 – Extinguir a partir de 05 de Março de 2018, a pensão 
por morte ao pAULO HENRIQUE DOS SANtOS SOARES, portador do RG n.º 50.699.219-
6 SSP-SP, em virtude de sua maioridade nos termos do artigo 06 Inciso I da Lei n.º 3.299 
de 15 de Agosto de 2013, que altera os dispositivos na Lei 2.370 de 01 de Julho de 2002.

Santana de Parnaíba, 06 de Abril de 2018.
MARIA DE FÁtIMA pEREIRA – DIREtORA pRESIDENtE 

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

DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO DE pENSÃO pOR MORtE
portaria n.º 031/18 de 02/04/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para a menor VERONICA DO-
MINGUES LIMA, representada pela Sra. SANDRA DOMINGUES LOpES portadora do RG. 
n.º 27.639.219-X SSP/SP, em razão do falecimento do servidor MARCIO ROGERIO LIMA.

portaria n.º 034/18 de 02/04/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para aos menores BRUNO 
BALLEt FERREIRA SANtOS, MELISSA BALLEt FERREIRA SANtOS, JENIFFER BALLEt 
FERREIRA SANtOS E GIOVANA BALLEt FERREIRA SANtOS, representados pelo Sr. RI-
CARDO FERREIRA SANtOS portador do RG. n.º 35.912.083-0 SSP/SP, em razão do fale-
cimento da servidora tHAIS CRIStINA BALLEt.

portaria n.º 035/18 de 02/04/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para aos menores BRUNO 
BALLEt FERREIRA SANtOS, MELISSA BALLEt FERREIRA SANtOS, JENIFFER BALLEt 
FERREIRA SANtOS E GIOVANA BALLEt FERREIRA SANtOS, representados pelo Sr. RI-
CARDO FERREIRA SANtOS portador do RG. n.º 35.912.083-0 SSP/SP, em razão do fale-
cimento da servidora tHAIS CRIStINA BALLEt.

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA 
DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO DE ApOSENtADORIA

portaria n.º 032/18 de 02/04/18 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Con-
tribuição, com proventos integrais a servidora BERENICE SEVERINO DA SILVA LOpES, 
portadora do RG n.° 20.040.868-9 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea 
“a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

portaria n.º 033/18 de 02/04/18 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Im-
plemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora VALDEtE VIEIRA, portadora 
do RG n.° 9.912.371-X SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei 
Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 04 de Abril de 2018.
MARIA DE FÁtIMA pEREIRA – DIREtORA pRESIDENtE

CItAÇÃO
CRIStINA DUtRA

Fica Vossa Senhoria CItADA, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa pu-
blicação, perante a Comissão de Avaliação de Desempenho, sito à Rua Anhembi, nº 430 
- Jardim Benoá - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento Administrativo 
nº 003/2018, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 0.990 de 26 de março de 
2018, por inaptidão médica.

CRIStIANE SANtI DE OLIVEIRA
presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

EDItAL
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍBA, com a sede da prefeitura na Praça Monte Caste-
lo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 
46.522.983/0001-27, através da SECREtARIA MUNICIpAL DE HABItAÇÃO, situada na 
Rua Alberto Frediani, 858, Térreo, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Par-
naíba/SP, no uso de suas atribuições legais, como agente promotor da Regularização 
Fundiária de Interesse Social - Reurb S, processo Administrativo nº 268.486, O.S. nº 
82.584/2017, referente ao Núcleo Urbano Informal denominado JARDIM GUILHERME, 
implantado sobre área particular de propriedade de “Sylvio Esteves e outros”, oriundo 
do loteamento “Chácaras do Solar - Setor 03”, Lotes 06 e 07 da Quadra 68, área de 
8.886,78 M², constituído por 35 lotes, com acesso pela Rua Estrela Dalva, Município e 
Comarca de Santana de Parnaíba, objeto da transcrição nº 9.014 oriundas do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP, INtIMA o titular do domínio, os confinan-
tes e terceiros eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, 
em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual 
impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em 
anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 
c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012. E para que chegue ao conheci-
mento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa ofi-
cial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/
SP, aos vinte e seis (26) dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, 
_______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária Municipal de Habitação, 
no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administra-
tivo próprio, conferi e subscrevo

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):113-Daniele Cordeiro Rodrigues-
-RG/SP-36.307.837-X;114-Marli dos Reis Sales-RG/SP-13.706.832-3;115-Bruna Sue-
len dos Santos Fermino-RG/SP-48.074.489-0. pEB I (Educação Infantil):123-Flavia 
Rosana Silva de Farias-RG/SP-41.207.800-4;124-Giucineide de Carvalho Marques-RG/
SP-32.466.754-1;125-Eliane Dias de Sousa-RG/SP-33.652.365-8;126-Denise Ferreira de 
Souza-RG/SP-45.560.127-6. Concurso público 001/2015 professor Adjunto:154-Silva-
nia de Araujo Soares Barbosa-RG/SP-22.935.700-3;155-Raquel Rodrigues da Silva Ferrei-
ra-RG/SP-54.317.705-1.pEB II (Educação Artística):008-Jorge Henrique Brazílio dos San-
tos-RG/SP-11.336.226-2.PEB II (Filosofia):001-Roger Augusto Barbosa Montemor-RG/
SP-4211511138.Educador Esportivo (Atividades Aquáticas):003-Everton de Moura Sil-
va-RG/SP-45.905.005-9;004-Meire Rodrigues Carneiro de Aguiar-RG/SP-46.210.608-1.
Médico:040-Josiane Bourguignon Seabra-RG/SP-596573.Médico plantonista:114-Eras-
mo Barbieri Simões-RG/SP-46.155.304-2.Concurso público 001/2016 psicólogo:015-
-Regiane de Souza Peres-RG/SP-34.068.202-4. Concurso Público 002/2016 Oficial 
Administrativo:103-Abel Ribeiro de Lima-RG/SP-3246735655;104-Gisele de Lima Mo-
reira Casado-RG/SP-35.652.042-0;105-Alessandra Maria de Oliveira-RG/SP-49.667.381-
6.professor Adjunto:001-Claudia Regina da Cruz Armênio-RG/SP-37.921.368-0;002-
-Liliane Andrea Huang de Azevedo Mimoto-RG/SP-20.307.892-5.Médico plantonista 
com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia:012-Lucas Borges de Souza-RG/SP-
12.415.965-8.Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Públicos:072-Jorge Rafael 
de Oliveira dos Reis-RG/SP-22.946.749-0;073-David Alves da Silva-RG/SP-38.536.119-
1.Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:081-Priscilla Simone Batista de França Maria-RG/
SP-32.939.704-7;082-Raquel Guedes da Silva-RG/SP-40.602.393-1;083-Débora Ro-
mão Chagas-RG/SP-38.696.576-6. Enfermeiro:040-Suelen de Campos Soares-RG/
SP-43.491.501-4.Cirurgião Dentista (Cirurgião):002-Marcelo de Amadeu e Silva Ro-
driguez-RG/SP-43.702.368-0.Médico com Especialização em Ultrassonografia:005-
-Alline Lopes Barbosa-RG/SP-12.833.112-1.Médico plantonista com Especialização em 
pediatria:002-Flavia Paulino Cautiero-RG/MG-11.420.010;003-Priscila Machado Toma-
zela Rodrigues-RG/SP-44.096.202-X.Médico plantonista com Especialização em Urgên-
cia e Emergência:004-Ricardo Monteiro da Silva Lanna-RG/SP-12.004.675.

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):046-Helen Reis Xavier-RG/SP-
-33.582.640-4;047-Iraneide Nunes Castro-RG/SP-44.183.358-5.pEB II (Biologia):011-
-Juliana Silva Moura-RG/SP-44.433.491-9.pEB II (Ciências):023-João Paulo dos 
Reis-RG/SP-45.004.420-8.pEB II (Educação Física):024-Lucélia de Sousa Barreto Cor-
reia-RG/SP-32.638.368-2.pEB II (Matemática):017-Jean Carlos Vilas Boas Sasso-RG/
SP-49.181.567-0.Médico com Especialização em psiquiatria:004-Thiago Pandossio-
-RG/SP-44.114.362-3.

Santana de Parnaíba, 13 de abril de 2018.
pREFEItURA DO MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍBA

------------------------------------------
EDItAL DE pRORROGAÇÃO DE CONCURSO pÚBLICO

DISpÕE SOBRE A pRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
DO CONCURSO pÚBLICO – EDItAL N° 001/2016, 
REALIZADO     NO DIA 10/04/2016 E HOMOLOGA-
DO EM 20/04/2016.

   
  A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
PRORROGA por mais 02 (dois) anos o prazo de validade do Concurso Público - Edital 
n° 001/2016, tendo em vista seu vencimento em 19/04/2018, de acordo com o disposto 
no Artigo 10º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santana de Parnaíba, 
Lei n° 034 de 25/05/2011 e do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federal, por meio da 
Comissão Organizadora, para continuidade do preenchimento dos cargos de Agente de 
Combate às Endemias, Analista em Tecnologia da Informação, Auxiliar de Farmácia, Far-
macêutico, Fiscal de Obras, Fisioterapeuta, Médicos com Especialização em: Acupuntura, 
Cardiologia, Cirurgia Geral, Colposcopia, Dermatologia, Infectologia, Mastologia, Nefrolo-
gia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria e PEB II dis-
ciplinas de: Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, História, Espanhol, Matemática, 
Química, Educação Especial - Deficiência Auditiva, Educação Especial - Deficiência Visual, 
Psicólogo, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Tecnologia da Informação.   

REGIStRE-SE, pUBLIQUE-SE E CUMpRA-SE.

Santana de Parnaíba, 13 de abril de 2018.

 ELVIS LEONARDO CEZAR
                                                                                                                  PREFEITO

-----------------------------------------
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ATOS OFICIAIS
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