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MEIO AMBIENTE

Inscrições para o mutirão de castração 
no Colégio Alba Bonilha será dia 06 de 

agosto

A 
Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento, 

informa que no dia 11/08 aconte-
cerá mais uma etapa do mutirão 
de castração de cães e gatos, no 
estacionamento do Colégio Mu-
nicipal Alba de Mello Bonilha, na 
Rua Nelson Piccinini Miguel, 10 – 

Foto: Fabiano Martins

Unidade de saúde será referência na região e contará com novo Centro de Especialidades, Pronto Socorro Infantil e maternidade

Obras do Complexo Hospitalar Santa Ana entram na 
reta final e unidade deve ser entregue em setembro

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Idosos da clínica Portal 8 assistem a apresentação
de espetáculo teatral da prefeitura

C
om o objetivo de propor-
cionar ainda mais alegria 
para os idosos que vivem 
na clínica Portal 8, a pre-

feitura, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, realizou no últi-
mo dia 24/07 a peça teatral “Conto 
que te quero tanto”.

A apresentação, que aconteceu 
na própria clínica, proporcionou 

muita diversão para os idosos que 
acompanharam a estória de um 
burro e um papagaio que convivem 
com medos e anseios comuns, co-
mo por exemplo o receio do conta-
to com o homem e a urbanização. 
A interação com o público foi par-
te fundamental do espetáculo e ga-
rantiu boas gargalhadas.

O objetivo destas visitas é pro-
porcionar momentos de descon-
tração e interatividade para me-
lhorar a convivência. A clínica tem 
parceria com a prefeitura e possui 
uma ampla estrutura de mais de 
5 mil m², proporcionando muita 
descontração e alegria aos idosos.

O teatro levou muita alegria aos idosos da clínica

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Jardim Frediani. 
Para participar os moradores 

deverão realizar a pré-inscrição 
online no site da prefeitura, atra-
vés do SISPET (Sistema de Saúde 
Animal), no dia 06/08 a partir das 
09h00min.  Os munícipes devem 
ser homologados no cadastro 
municipal e o procedimento é li-
mitado a dois animais por pessoa. 

Os animais receberão avalia-
ção veterinária, microchipagem e 
a realização do procedimento ci-
rúrgico (castração). Mais infor-
mações entrar em contato no te-
lefone (11) 4622-1427. 

Texto: Cecília Sobreira

S
antana de Parnaíba está em contagem regressiva pa-
ra a conclusão dos trabalhos do Complexo Hospitalar 
Santa Ana, que será referência no atendimento mé-
dico infantil e de especialidades. As secretarias de 

obras e de saúde estão trabalhando intensamente na conclu-
são do espaço hospitalar, situado na rua Professor Edgard 
de Moraes, ao lado do PAM Santa Ana. Pág. 2
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Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 

mais perto de sua casa

633 VAGAS

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

10 X

Ajudante de pintor 
industrial

1

Ajustador
mecânico

1

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de
enfermagem

2

Auxiliar de linha
de produção

5 X

Auxiliar de linha
de produção

2 X

Barbeiro 1

Borracheiro 2

Cabeleireiro 1

Cobrador de ôni-
bus

10 X

Corretor de imó-
veis

45

Corretor de imó-
veis

45

Corretor de imó-
veis

190

Costureira em geral 
para tapeçaria

1

Empacotado, a 
mão

2 X

Esteticista 1

Fonoaudiólgo geral 1

Funileiro de
automóveis

1

Instalador de som 
e acessórios de
veículos

1

Manicure 1

Mecânico de
automóveis

1

Montador de
acessórios (PVC)

10

Operador de
telemarketing ativo

200

Operador de
telemarketing ativo 
e receptivo

10 X

Operador de te-
lemarketing re-
ceptivo

5 X

Operador de te-
lemarketing re-
ceptivo

50 X

Operador
eletromecânico

1

Pintor industrial 1

Professor de inglês 1

Químico 1

Serralheiro 1

Soldador 1

Supervisor de Tlmk 
e atendimento

10

Terapeuta
ocupacional

1

Vendedor interno 2

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Mais de 600 agentes de
Educação participam de 

Palestra de Formação 
Profissional

Obras do Complexo Hospitalar Santa Ana
entram na reta final e unidade deve ser

entregue em setembro

S
antana de Parnaíba está em 
contagem regressiva para a 
conclusão dos trabalhos do 
Complexo Hospitalar Santa 

Ana, que será referência no atendi-
mento médico infantil e de especia-
lidades. As secretarias de obras e 
de saúde estão trabalhando in-
tensamente na conclusão do es-
paço hospitalar, situado na rua 
Professor Edgard de Moraes, ao 
lado do PAM Santa Ana.

A unidade encontra-se nos 
detalhes finais de alvenaria nas 
partes externa e interna, assim 
como as instalações das partes 

Imagem do Complexo Hospitalar está 
com a etapa de alvenaria concluída

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

OBRAS

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

ensino, dos agentes de organiza-
ção escolar, oficiais administra-
tivos e agentes de alimentação, 
que puderam acompanhar a pa-
lestra ministrada pela Pedagoga 
e esteticista Patrícia Porcino de 
Oliveira, que falou sobre “O Po-
der das conexões emocionais 
na auto estima e sua importân-
cia para o sucesso pessoal e 
profissional”, além de abordar 
sobre os quatro temperamentos 
existentes no ser humano: san-
guíneo, colérico, fleumático e 
melancólico.

V
isando aprimorar o nível 
de atendimento à popu-
lação nas unidades edu-
cacionais, a prefeitura, 

por meio da Secretaria de Edu-
cação, promoveu na última se-
mana, na ETEC Anhanguera, 
uma palestra motivacional aos 
servidores que atuam no setor.

A palestra contou com a pre-
sença do chefe do executivo 
municipal, do Secretário de Edu-
cação, além de supervisores de 

elétrica e hidráulica e implanta-
ção de pisos e dos aparelhos 
da nova unidade, que terá cerca 
de 2 mil m² e será formado pe-
lo Pronto Socorro Infantil, que 
contará com 50 profissionais da 
área médica para atender crian-
ças com idades de zero a meno-
res de 12 anos, em situação de 
urgência ou emergência. Já o no-
vo Centro de Especialidades Par-
naibano (CEP), que passará se 
chamar AME, será formado por 
22 consultórios de atendimen-
to, 30 especialidades de exames 
e 89 médicos, além de técni-
cos de enfermagem e enfermei-
ros. De acordo com a secretaria 

de saúde, cerca de 200 pacien-
tes por dia serão atendidos pelo 
novo CEP. Já a maternidade, terá 
capacidade para realizar aproxi-
madamente 2 mil partos por ano 
(mais de 160 por mês).

Outro grande benefício para 
a cidade está na questão econô-
mica, pois as unidades de saúde 
estão sendo construídas no ter-
reno pertencente a prefeitura, ge-
rando uma economia significativa 
para os cofres públicos com alu-
gueis. A população pode acom-
panhar o avanço desta e de ou-
tras obras no plano de metas 
da prefeitura, acessando o site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

EDUCAÇÃO

Santana de Parnaíba continua com os 
menores índices de mortalidade infantil

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

ra é ainda mais significativa, 40%. 
Muito disso se deve às polí-

ticas públicas de atenção bási-
ca adotadas pelo município, das 
quais pode-se destacar os pro-
gramas Bebê Passo a Passo e 
Mãe Parnaibana, da Secretaria 
de Saúde e do Fundo Social de 
Solidariedade, respectivamente, 
que atuam no combate a morta-
lidade infantil por meio de acom-

panhamento pré-natal e pales-
tras educativas.

No Programa Mãe Parnaiba-
na, no último dia 24/07, a prefei-
tura realizou mais uma entrega de 
kits no Cine Teatro Coronel Ray-
mundo. Ao todo, mais de 100 Fa-
mílias receberam o kit enxoval e 
carrinho de bebê. Somente es-
te ano a prefeitura já beneficiou 
mais de 500 kits.

S
antana de Parnaíba vem 
melhorando cada vez mais 
os índices de mortalida-
de infantil e isso fica ainda 

mais evidente se comparado ao 
cenário nacional. Afinal, de acor-
do com os dados do Ministério 
da Saúde, após 26 anos de queda 
nos números o Brasil registrou al-
ta de 4,5%, na comparação entre 
os anos de 2015 e 2016.

Na contramão disso, de acor-
do com os dados da Fundação 
Seade, a cidade de Santana de 
Parnaíba apresentou uma diminui-
ção de mais de 10% no mesmo 
período, e na comparação entre 
os anos de 2013 e 2016 a melho-

Mais de 100 famílias recebem kit de enxoval do Programa 
Mãe Parnaibana no Cine Teatro Coronel Raimundo

Seminário de alfabetização e 
letramento reúne centenas de 
professores no espaço Savana 

P
ara capacitar e qualificar 
ainda mais os professo-
res, na última terça-feira 
(24/07) a prefeitura, por 

meio da Secretaria da Educação, 
realizou o 1º seminário de alfabe-
tização e letramento do município 
no Espaço Savana.

O evento contou com a pre-
sença do chefe do executivo, de 
representantes do legislativo, do 
secretário da pasta e supervisores 
de ensino, além de 400 professo-
res do pré ao terceiro ano do ensi-
no fundamental.

Com o objetivo de incentivar 
e reforçar a importância da alfa-
betização e letramento nas atuais 

perspectivas, os professores as-
sistiram palestras do Doutor em 
educação, Gabriel Romanelli, da 
Mestre em psicologia do desen-
volvimento humano e processos 
de ensino e aprendizagem, Sandra 
Regina Garcia, responsável pelo 
Mais Alfabetização e Mais Edu-
cação PNAIC, Edite Carneiro e da 
Psicopedagoga Fabiana Vitello.

A capacitação faz parte dos 
investimentos realizados pela 
prefeitura no setor de educa-
ção, que já implantou cinco po-
los de idiomas, entregou nove 
escolas e irá construir mais oito 
colégios em diversos bairros da 
cidade, que podem ser acom-
panhadas no plano de metas 
pelo site da prefeitura.

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Sandro Almeida

ASSISTÊNCIA SOCIALEDUCAÇÃO

Prefeitura promove 1º seminário de alfabetização 
e letramento para os professores do município 

Unidade de saúde será referência na região e contará com novo
Centro de Especialidades, Pronto Socorro Infantil e maternidade

“Achei muito interessante este tema, pois 
contribui para que possamos controlar nossas 
emoções e deste modo buscar sempre nos 
aprimorar para atender o público cada vez 
melhor.Valeu a pena estar aqui hoje.”

Zenaide Souza, merendeira do Colégio Curumim

O atendimento pré-natal que eu recebi aqui 
foi ótimo, é uma das poucas cidades que eu 
vi a preocupação realmente com as grávidas, 
eu venho de uma cidade que não tem muito 
auxílio e aqui eu fiquei realmente surpresa e 
esse kit ajuda muito, porque é muito completo. 

Ana Paula Joaquim, Moradora do Refúgio dos Bandeirantes

Servidores assistem a Palestra
Motivacional na ETEC Anhanguera

 Mais de 9 toneladas de roupas e calçados foram entregues aos moradores

FUNDO SOCIAL

C
om o objetivo de ajudar 
as famílias parnaibanas 
em condição de vulnera-
bilidade social, o Fundo 

Social de Solidariedade realizou, 
entre os meses de junho e julho, 
diversos Mega Bazares com as 
roupas arrecadadas pela Campa-

nha do Agasalho deste ano.
Neste período foram reali-

zados oito bazares, nos bair-
ros 120, Parque Santana, Ci-
dade São Pedro, Jardim Itapuã, 
Cururuquara, Centro, Colinas da 
Anhanguera e Jabuticabeiras. 
Com a arrecadação de mais de 
9 toneladas de roupas e sapatos 
da campanha, milhares de pes-

soas foram beneficiadas com 
esta ação de solidariedade.

A prefeitura informa que rea-
lizará entrega de agasalhos aos 
munícipes cadastrados na As-
sistência Social no dia 31 de ju-
lho, às 10h, no NAS Cururuquara 
e às 15h no CRAS Centro. Mais 
informações no telefone (11) 
4622-7050.

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida
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ATOS OFICIAIS

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO - 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO
 Contrato nº. 002-4/2018

 
OBJETO: 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços continuados de Assistência Médica complementar à servidores e respectivos dependentes. 
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba - CONTRATADA: GREENLINE SISTEMA DE SAÚDE S/A - VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses – Início vigência: 24/07/2018 - CONTRATO SEM ÔNUS.
Santana de Parnaíba, 23 de julho de 2018.

Maria de Fátima Pereira
Diretora Presidente

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 10/2018
JARDIM SABRINA - REURB S

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de 
Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo 
Administrativo nº 268.430/2011, CERTIFICA que o loteamento denominado JARDIM SABRINA, ocupado predominantemente por população de baixa renda, consolidado e 
implantado na década de 1980, em parte da Área Reservada, parte da área independente e parte da área lindeira reservada para rua, todas do loteamento Chácaras do Solar - setor 
01 objeto da Transcrição nº 6.159 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP, com acesso pela Rua Lôpo Dias e Rua Victório Marchesini, região denominada 
Fazendinha, Município de Santana de Parnaíba – SP, composto por 103 Lotes e 02 Quadras, com área de 31.708,62 m², foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização 
Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de 
Regularização Urbanístico e Ambiental nº 02 de 15 de janeiro de 2018; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e que não existem compensações urbanísticas 
ou ambientais e outras obras e serviços a serem executados; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio e os responsáveis pela implantação do 
loteamento, objeto da Transcrição nº 6.159 - Cicma Representação e Participantes Ltda e Ulrike Hofmann; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: Espólio de Heitor Freire de 
Carvalho, Lotes 14A, 14B, 15 e 16B da Quadra 01 do loteamento Parque dos Eucaliptos (Matrícula nº 114.096), lote 16 da Quadra única do loteamento Jardim das Acácias (Matrícula 
nº 19.197) e terceiros interessados, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, ainda, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à 
presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a titulação de seus ocupantes, conforme 
cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do 
Decreto Federal nº 9.310/18; o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isentos de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias, nos termos 
da lei; devendo a presente C.R.F. ser devidamente arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados;  nos casos 
de Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente os requisitos exigidos 
pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 23 dias do mês de Julho de 
2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé.
Publique-se. Arquive-se e Registre-se

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 - LISTA DOS OCUPANTES

REURB S - loteamento Jardim Sabrina, Processo Administrativo nº 268.430/2011, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.
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Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 06/2018
REURB S - JARDIM SÃO BENEDITO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando o processo administrativo nº 399.612/17, CERTIFICA que o loteamento denominado JARDIM SÃO BENEDITO, devidamente implantado e consolidado à 
cidade desde 2009, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, composto pelas Quadras denominadas “A” com 78  lotes e “B” com 39 lotes, 
com acesso pela Avenida Jaguari e Rua Padre Gregor Karl Lutz e Rua Alto da Boa Vista, região São Pedro, objeto da Matrícula nº 116.683, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca Barueri, de propriedade da Municipalidade, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social, em ZEIS – Zona Especial de Interesse 
Social, Modalidade loteamento, promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba; CERTIFICA, que o loteamento possui a infraestrutura essencial e que não há compensa-
ções urbanísticas ou ambientais  e demais obras e serviços a serem executados; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação ao confrontante, qual seja: Matrícula 82.325, 
que exara ciência no Projeto Urbanístico; bem como, terceiros interessados, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, ainda, que após o decurso do 
prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a 
titulação de seus ocupantes, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, devendo ser procedido o registro dos direitos outor-
gados aos legitimados, com a isentos de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria do Cartório de Re-
gistro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 24 do mês de Julho de 2018. Eu, Anna Erica de 
Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação
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EDITAL
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a sede na 
Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, 
situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 341.269/2017, O.S. nº 
57.277/2014-1, na qualidade de agente promotor da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, modalidade loteamento, composto por 01 Quadra e 15 (quinze) lotes, 
denominado JARDIM DÉBORA, com acesso pela Rua Pará e Rua Padre Mateus Nunes Siqueira, região da Fazendinha, objeto da Matrícula n° 104.052, oriunda do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, 
em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em 
anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de 
março de 2018. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e 
afixado na Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (20) dias do mês de Julho 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 administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a sede na 
Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, 
situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 375.122/2016, na 
qualidade de agente promotor da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, modalidade desdobro, ocupado predominantemente por população de baixa renda, composto 
por 14 (catorze) lotes, devidamente consolidado e implantado nos lotes 13, 16, 17 e 18 da Quadra 20 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, denominado Jardim Urano, com 
acesso pela Rua Urano, objeto da Transcrição n° 6.159, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo 
de trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 
3.234, de 18 de Dezembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por 
uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de 
Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (23) dias do mês de julho 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 administrativo próprio, conferi e subscrevo.

NOME DO CANDIDATO (A) CARGO SOLICITADO 
PARA ISENÇÃO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS

Angel Soares Vicente Agente De Limpeza 
Pública

Instituto Mais reenviou a solicitação para o MDS com as mesmas informações da inscrição do candidato. Retorno do 
MDS: o número do NIS informado na inscrição pertence a outra pessoa. 

Pedido de Isenção Indeferido por falta de informação correta dos dados de inscrição do candidato, de acordo com item 
3.6, do capítulo III, do Edital do Concurso.

Arlindo Rodrigues Bueno 
da Silva

Agente de Serviços 
Públicos

Instituto Mais reenviou a solicitação para o MDS com as mesmas informações da inscrição do candidato. Retorno do 
MDS: o número do NIS informado na inscrição pertence a outra pessoa.

Pedido de Isenção Indeferido por falta de informação correta dos dados de inscrição do candidato, de acordo com item 
3.6, do capítulo III, do Edital do Concurso.

Drielle Regina dos Reis 
Bueno

Agente de 
Organização 

Escolar

Pedido de Isenção Indeferido. Conforme estabelecido no item 3.7, do capítulo III, será concedido ao candidato apenas 
uma inscrição com isenção da taxa de inscrição. No caso de mais de uma inscrição será considerada a primeira inscrição 
realizada, sendo as demais desconsideradas.

Candidata com Isenção deferida no cargo de Agente de Limpeza Pública, conforme divulgado na Imprensa Oficial do 
Município de Santana de Parnaíba, em 13/7/2018.

Francisco Antonio Miguel 
de Sousa

Oficial de 
Manutenção 
(Pedreiro)

Instituto Mais reenviou a solicitação para o MDS com as mesmas informações da inscrição do candidato. Retorno do 
MDS: NIS não Cadastrado.

Pedido de Isenção Indeferido por falta de informação correta dos dados de inscrição, de acordo com item 3.6, do capítulo 
III, do Edital do Concurso.

O candidato com Isenção da Taxa de Inscrição Indeferida poderá acessar novamente o site www.institutomais.org.br, na página do Concurso da Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba, digitando seu CPF e sua senha de acesso, até às 17 horas do dia 1 de agosto de 2018, e imprimir o boleto bancário, cujo pagamento deverá ser efetuado até às 20 
horas, do dia 2 de agosto de 2018, limite máximo. 
O candidato com Isenção da Taxa de Inscrição Indeferida, que não efetive a inscrição mediante o recolhimento tempestivo do respectivo valor da Taxa de Inscrição, não terá a sua 
inscrição efetivada para o Concurso Público, sendo todos os atos de inscrição tornados sem efeito.
O candidato com Isenção da Taxa de Inscrição deferida estará automaticamente inscrito no Concurso Público.
A veracidade das informações prestadas no requerimento com Isenção da Taxa de Inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer 
momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta eliminação do Concurso Público, 
aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do Artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
Informamos que não houve recurso interposto de candidatos amparado pela Lei Municipal de nº 3.484, de 16 de julho de 2015 - Doador de Sangue, sendo mantido o resultado 
publicado na Imprensa Oficial do Município de Santana de Parnaíba, em 13/7/2018.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das inscrições contidos no Capítulo III-C, do Edital nº 05/2018, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o resultado dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição no Concurso Público amparado pelas Leis Municipais nº 
3.467, de 07 de abril de 2015 – CadÚnico e nº 3.484, de 16 de julho de 2015 - Doador de Sangue.

Santana de Parnaíba, 27 de julho de 2018.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

------------------------------------------------------------
CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na 
Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2014 Agente de Trânsito: 006- Douglas Teodoro da Silva-RG/SP-41.255.576-1. Concurso Público 001/2015 Agente de Organização Escolar: 032- Claudia 
Aparecida Barreto da Silva Nascimento-RG/SP-24.540.132-5. Médico: 053- Mauricio Fagner Santos Lima Dias-RG/SP-1119239052; 054- Tamiris Dias da Silveira-RG/SP-40.508.059-
1. Concurso Público 002/2016 Oficial Administrativo: 131- Sophia Francis Hoffmann-RG/SP-36.409.677-9. Engenheiro (Civil): 010-Marina de Sá Antunes-RG/SP-15.241.644; 
011- Michel Hitoshi Watanabe-RG/SP-42.858.694-6. Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Gerais: 023- Catia Poliane Moura-RG/SP-54.175.594-8; 024- Wanderlei 
Antonio de Oliveira-RG/SP-18.924.754-X; 025- Andressa da Silva Borges-RG/SP-33.270.395-2. Agente de Serviços de Alimentação: 052- Francicleide Gomes Galindo-RG/SP-
28.520.877-9; 053- Jaciara Russo Carneiro-RG/SP-44.773.360-6; 054- Jocielma Pereira de Oliveira Vieira-RG/SP-1489689966. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 159- Eliane 
Teixeira dos Santos-RG/SP-27.929.308-2; 160- Michelle Tavares da Costa-RG/SP-27.791.344-5; 161- Jaianderla Vieira e Silva Nunes-RG/SP-49.069.688-0; 162- Ana Paula Melo 
Pereira dos Santos-RG/SP-33.387.275-7; 163- Bruna Gomes Haddad-RG/SP-48.048.599-9; 164- Fabiana Paula da Silva Roque-RG/SP-34.067.923-2; 165- Jessica Cristina da Silva 
Pontes-RG/SP-37.137.327-X. Enfermeiro: 071- Fares Elias Garcez Ferreira-RG/SP-27.348.944-6; 072- Maria Jose Nogueira Alves-RG/SP-18.090.383-4. Arquiteto: 006- Gustavo 
Vescovi Meirelles-RG/SP-44.343.852-3; 007- Fabiana Faria Tavares-RG/MG-9139950. Médico Plantonista com Especialização em Urgência e Emergência: 033- Camila Leite 
Bonilha Correia-RG/SP-30.626.512-6.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 PEB I (Educação Básica): 059- Rosangela Augusta Soares Moreira-RG/SP-43.141.304-6; 060- Carla Luiza Pereira da Silva Prado-RG/SP-42.935.017-X; 
061- Valeria Donizete de Oliveira Ferreira-RG/SP-36.661.365-0. PEB II (Ciências): 031- Cintia Lobato Oliveira-RG/SP-42.189.466-0. PEB II (História): 024- Flavia Pinheiro Machado 
Soares-RG/SP-45.481.918-3. PEB II (Geografia): 014- Jose Carlos Campos da Silva-RG/SP-22.524.497-4. PEB II (Matemática): 023- Kleber Silva de Souza-RG/SP-29.050.821-6. 
PEB II (Língua Portuguesa): 040- Stefanie Antonio Luiz-RG/SP-41.126.848-X; 041- Rosa Barbosa de Castro-RG/SP-21.567.771-7. Psicólogo: 007- Luciellen de Oliveira Lemos-RG/
SP-43.368.987-0.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação 
na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 003/2017 Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 012- Sandra Cristina Haas-RG/SP-53.590.751-5; 013- Regis Monteiro Batista-RG/
SP-62.395.429-1.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 006/2017 Agente de Serviços Públicos: 032- João Carlos Pereira Rocha-RG/SP-40.341.150-6; 033- Arnaldo Silva Souza-RG/SP-36.409.437-0.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2018 Médico Plantonista com Especialização em Urgência e Emergência: 002- Renato Barros Osvaldo-RG/SP-21.233.572-8.

Santana de Parnaíba, 27 de julho de 2018.
                                 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 066/18 – Proc. Adm. nº 645/18

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Astronauta, n° 445 – Casa 48 – Bairro Cento e Vinte – Santana de Parnaíba - SP, entre esta 
municipalidade e a Sra. Conceição Aparecido Alvarez, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 676,70 
(seiscentos e setenta e seis reais e setenta 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, 23 de julho de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Concorrência Pública N.º 013/2018 – Proc. Adm. Nº 570/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ARQUIVO  MUNICIPAL, sito à Estrada 
Municipal Marechal Mascarenhas - Santana de Parnaíba/SP. A Comissão Permanente de Licitações, faz saber que, em atendimento à solicitação da SMO – Secretaria Municipal de 
Obras, a qual expõe a necessidade de correção nos valores publicados anteriormente, devolvem-se os prazos legais.
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 24/07/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 24/08/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de julho de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 111/2018 – Proc. Adm. n.º 529/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de elaboração de projeto de engenharia para a REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, localizado 
no Colégio Municipal Prof.ª Helena Chaves Demange, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa: BREMAENG – COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 101/2018 – Proc. Adm. n.º 459/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES ESPORTIVOS, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Atividade Física Esportes 
e Lazer, Secretaria Municipal de Comunicação Social e Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às 
amostras apresentadas no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer, através dos Memorandos 169/2018, 170/2018 e 205/2018 promoveu o 
seguinte julgamento: AMOSTRAS APROVADAS PARA TODOS OS ITENS. Pelo acima exposto, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor das seguintes empresas: Empresa: 
RICARDO MARQUES ALVES – ME para os itens: 01 e 02; Empresa: EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA para os itens: 03, 04, 05, 06, 07, 09, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49 e 50; Empresa: SJV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANUFATURADOS EIRELI, para os itens: 08, 11, 12, 14, 15, 
16, 22 e 24; Empresa: MAXPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - EPP, para os itens: 10, 43, 45, 46 e 47;

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, e ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PARCIAL 

Pregão Presencial n.º 050/2018 – Proc. Adm. nº 221/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL DIVERSOS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), para utilização em diversas Secretarias 
deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, solicitantes: Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Secretaria Municipal de Educação, comunica-se o resultado proferido das 
análises: Comunica-se o resultado de amostras dos itens considerados APROVADOS e sua consequente ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO conforme abaixo:
JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO & CIA LTDA EPP para os itens: 01, 02, 34 e 44; COMERCIAL BELINATO E RIBEIRO EIRELI ME para o item: 09; DPS 
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME para o item: 31; LUCIANE STIGLIANI RIBEIRO – EPP para o item: 30;

Santana de Parnaíba, 20 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 116/2018 – Proc. Adm. n.º 560/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de QUADROS DE AVISOS, em atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação aos catálogos/ amostras apresentados, a Secretaria Municipal de Educação, promoveu o seguinte julgamento: 
Empresa: NF SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME - Itens 01 e 02, amostras APROVADAS. Empresa: MAXPEL INFORMÁRTICA E PAPELARIA EIRELI – EPP – Item 03, amostra 
APROVADA. Portanto, considerando a análise acima, ADJUDICO E HOMOLOGO o certame supra a favor das empresas: NF SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - ME para os itens 
01 e 02 e MAXPEL INFORMÁRTICA E PAPELARIA EIRELI – EPP para o item 03.

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS e ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 113/2018 – Proc. Adm. n.º 552/2018
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênicos sanitárias adequadas, aos alunos 
regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, relativamente aos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas 
SISTEMA ASSEIO E CONSERVAÇÃO EIRELI – ME e SEPAT MULTI SERVICE LTDA, decido por NEGAR-LHES PROVIMENTO, conforme julgamento arquivado aos autos. 
Considerando o supracitado, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRAZADOS EIRELI. 

Santana de Parnaíba, 20 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE LICITAÇÃO PREJUDICADA

Pregão Presencial n.º 114/18 – Proc. Adm. n.º 553/18
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de TAPEÇARIA, pelo período de 12 meses, em atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino. 

CONCURSO  PÚBL ICO  -  ED ITAL  Nº  05 /2018

RESULTADO FINAL, APÓS PRAZO RECURSAL, DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO AMPARADO PELAS LEIS MUNICIPAIS
Nº 3.467, DE 07 DE ABRIL DE 2015 – CADÚNICO E Nº 3.484, DE 16 DE JULHO DE 2015 – DOADOR DE SANGUE

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, DIVULGA, o RESULTADO FINAL, após prazo recursal, dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição 
amparado pelas Leis Municipais nº 3.467, de 07 de abril de 2015 – CadÚnico e nº 3.484, de 16 de julho de 2015 - Doador de Sangue, referente ao Concurso Público – Edital nº 
05/2018, conforme segue:

O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, CONSIDERANDO que houve a participação de uma única empresa na licitação supra; CONSIDERANDO que os valores ofertados estão 
próximos da média orçamentária; e CONSIDERANDO por fim a prerrogativa da autotutela assegurada à Administração Pública; O Ordenador de Pregão Presencial torna público a reforma 
de decisão e declara PREJUDICADA a licitação supra, por ausência de competitividade. Fica desde já, aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais interposições de recursos. 

Santana de Parnaíba, 24 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE 02 - PROPOSTAS

Concorrência Pública N.º 010/2018 – Proc. Adm. Nº 421/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO MUNICIPAL, sito às Ruas dos Pelicanos/das Codornas e Beija Flores s/nº  
- Bairro Chácara das Garças -  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 habilitação da licitação supracitada. Por esta razão, os interessados ficam CONVOCADOS para a abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta 
Comercial, dos licitantes habilitados, que ocorrerá as 14h00 min do dia 24/07/2018, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 20 de julho de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 141/2018 – Proc. Adm. n.º 638/2018
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DESSES, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Educação. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/07/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba Serviços para sua empresa - Licitações. Data de Abertura: 08/08/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 143/2018 – Proc. Adm. n.º 643/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ARRANJOS FLORAIS NATURAIS E CORRELATOS, pelo período de 12 meses, para utilização em eventos organizados pela 
Secretaria Municipal de Educação. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 23/07/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou 
por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba Serviços para sua empresa - Licitações. Data de Abertura: 08/08/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 20 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 144/2018 – Proc. Adm. n.º 648/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de SUPORTES E UTILIDADES PARA O LAR, para utilização e adequação das unidades de saúde que serão inauguradas e 
das demais unidades de saúde deste município. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 25/07/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de 
Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa. Data de Abertura: 09/08/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de julho de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Preços N.º 008/2018 – Proc. Adm. Nº 513/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL MARIA CLARA MACHADO, SITO À RUA 
AQUILINO DE MORAIS, 105 – JD. DAS AVENCAS – SANTANA DE PARNAÍBA –  SP. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba julgou 
DESCLASSIFICADA a empresa POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, por esta não ter apresentado o cronograma físico financeiro de execução das obras; as demais empresas 
foram CLASSIFICADAS na seguinte ordem: 1- CONSTRUTORA NORBEX EIRELI EPP – R$ 562.273,76; 2- VG AÇOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP – 
R$575.349,85 e 3- CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA EPP  - R$ 601.501,00. 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, 19 de Julho de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Preços N.º 009/2018 – Proc. Adm. Nº 519/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO COLÉGIO VEREADOR REINALDO ASCÊNCIO SANTOS SITO À AV. 
ITHAYÊ, 500 COLINAS DO ANHANGUERA – SANTANA DE PARNAÍBA –  SP. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que 
julgou as propostas apresentadas da seguinte forma: DESCLASSIFICADA a empresa POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, por esta não ter apresentado o cronograma físico 
finaceiro de execução das obras; as demais empresas foram CLASSIFICADAS na seguinte ordem: 1 -CONSTRUTORA NORBEX EIRELI EPP – R$ 109.463,76 e 2 - VG AÇOS COMÉRCIO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP – R$ 111.697,62. 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, 19 de Julho de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Preços N.º 010/2018 – Proc. Adm. Nº 534/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, SITO À ESTRADA 
SITIO DO MORRO, S/Nº – BAIRRO SÍTIO DO MORRO – SANTANA DE PARNAÍBA – SP. A Comissão Permanente de Licitações faz saber que julgou DESCLASSIFICADA a proposta 
da empresa VG AÇOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP por esta não estar assinada e julgou DESCLASSIFICADA  a proposta da empresa POLARMIX 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, por esta não ter apresentado o cronograma físico finaceiro de execução das obras; as demais empresas foram CLASSIFICADAS na seguinte ordem: 
1- TPD  ENGENHARIA LTDA– R$ 554.360,75; 2- M&G EMPREENDIMENTOS LTDA EPP – R$ 598.878,30 e 3- CONSTRUTORA NORBEX EIRELI EPP – R$ 662.524,30. Na oportunidade, 
abre-se o prazo de 03 dias úteis para, havendo interesse, a empresa  M&G EMPREENDIMENTOS LTDA EPP utilize o beneficio concedido pela Lei Complementar nº 123/2016 e 
apresente nova proposta cobrindo o valor da empresa melhor classificada, a ser entregue no mesmo endereço mencionado nos avisos anteriores. Fica, após o primeiro dia útil posterior 
a publicação deste julgamento, aberto os prazos para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 24 de Julho de 2018.
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

COMUNICADO DE ABERTURA DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES – SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 650/2018

O MÚNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA torna público, para conhecimento dos interessados, que fica aberto, até as 17:00 horas do dia 13/08/2018, o prazo para as inscrições 
de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída nos termos da 
Lei Federal nº 12.232/2010, para análise e julgamento das propostas técnicas relativas à licitação a ser instaurada pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba objetivando a 
contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade. O Edital completo do Chamamento Público poderá ser obtido a partir do dia 25/07/2018, na Secretaria de Compras 
e Licitação da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, sito a Rua Anhembi, 128 – Centro, neste Município, telefone (11) 4622-7500 ramal 7589, no horário de 9:00 às 17:00 horas 
dos dias úteis, ou no site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 12.232/2010.

Santana de Parnaíba, 24 de julho de 2018.
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Santana de Parnaíba

RESOLUÇÃO CMDCA N° 05/18
Institui e designa membros da Comissão de Sindicância para

apurar os fatos referidos no Processo Administrativo nº 01/2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no 
curso de suas atribuições legais,
Considerando Resolução nº 170/2014 do Conanda (Conselho Nacional dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente) no seu art. 47, a seguir transcrito: “Art. 47. 
Cabe à legislação local estabelecer o regime disciplinar aplicável aos membros 
do Conselho Tutelar.
§ 1º Aplica-se aos membros do Conselho Tutelar, no que couber, o regime dis-
ciplinar correlato ao funcionalismo público municipal ou do Distrito Federal. § 2º 
As situações de afastamento ou cassação de mandato de Conselheiro Tutelar de-
verão ser precedidas de sindicância e processo administrativo, assegurando-se 
a imparcialidade dos responsáveis pela apuração, e o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.
§ 3º Na omissão da legislação específica relativa ao Conselho Tutelar, a apuração 
das infrações éticas e disciplinares de seus integrantes utilizará como parâmetro o 

disposto na legislação local aplicável aos demais servidores públicos; (...).”
Considerando o disposto no § 2º do art. 28 da Lei Municipal nº 2533/2004, o qual 
trata da instauração de sindicância, Considerando por último, a deliberação deste 
Conselho em sua Reunião Extraordinária, realizada em 19 de julho de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° - Institui a Comissão de Sindicância, para proceder à apuração de even-
tuais irregularidades cometidas por Conselheiros (as) Tutelares no exercício de 
suas funções, a partir de atos e denúncias remetidos formalmente a este Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2° - Designa, conforme deliberação do CMDCA, de 19 de julho de 2018, os 
seguintes Conselheiros para integrarem a Comissão de Sindicância:
I - Iara Silvia Mainardi Koga;
II - Ariane Aparecida Wiermann Silva e
III - Erik Akio Higaki.
§ 1º. A presidência da Comissão de Sindicância será exercida pela Conselheira 
nominada no inciso I deste artigo.
§ 2º. O objeto de trabalha da Comissão designada no caput deste artigo são os 
fatos narrados no Processo Administrativo nº 01/2008. 
§ 3º. Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para  o término das apu-
rações pela Comissão de Sindicância, podendo tal prazo ser prorrogado por uma 

vez, desde que devidamente justificado e com a aprovação prévia do CMDCA.
Art. 3° - O início dos trabalhos desta Comissão dar-se-á no dia 01º de agosto 
de 2018.
Art. 4° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMD-
CA, após conclusão do processo de apuração e investigação, deliberará a res-
peito de eventuais penalidades administrativas passíveis de aplicação ao (s) 
membro (s) averiguados (s) do Conselho Tutelar, conforme o art. 44 da Reso-
lução Conanda nº 170/2014, em reunião extraordinária especialmente convoca-
da para este fim.
Parágrafo único. Em atenção ao disposto no § 2º do art. 28, da Lei Municipal nº 
2533, de 20 de maio de 2004, a Comissão de Sindicância encaminhará ao Mi-
nistério Público Estadual da Infância e da Adolescência, ao final de seus traba-
lhos, suas conclusões e toda a documentação manuseada.
Artigo 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 24 de Julho de 2018.


