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Santana de Parnaíba tem os menores índices de 
mortes no trânsito do 1º semestre de 2018

O 
último levantamento do 
Movimento Paulista de Se-
gurança no Trânsito, ór-
gão ligado ao Governo do 

Estado, publicado no dia 20 infor-
mou que Santana de Parnaíba te-
ve o menor número de acidentes de 
trânsito com vítimas fatais no pri-
meiro semestre de 2018. 

De acordo com o órgão, ape-
nas 2 pessoas perderam a vida nas 
vias municipais, um número abai-
xo da meta estipulada pelo depar-
tamento estatal para o período. 
Estes dados mostram o resultado 

Texto: Renato Menezes
Foto ilustrativa

TRÂNSITO

das ações de conscientização dos 
agentes de trânsito que desenvol-
vem ações para conscientizar os 
motoristas sobre a direção respon-
sável dos veículos, além das obras 
de mobilidade urbana em que a 
prefeitura tem realizado como a im-
plantação de calçadas, alargamen-
to e duplicação de ruas, avenidas e 
estradas em toda a cidade.

Alunos da rede municipal participam do Programa Prossegue

C
om objetivo de formar no-
vos cidadãos, a prefeitura, 
por meio da Guarda Muni-
cipal Comunitária (GMC), 

em parceria com a Secretaria de 
Educação, iniciou na última sema-
na o Programa de Segurança Es-

SEGURANÇA

colar (Prossegue), para mais uma 
turma do ensino da rede pública 
do município. 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

 “Estou no programa há 4 anos e no início foi algo novo 
trabalhar com os jovens, pois é uma abordagem diferente. Então 
tivemos todo um preparo, passamos meses criando, elaborando 

e realizando cursos com a colaboração da prefeitura que 
abraçou o projeto e viu o quanto era importante”. 

Maurício José da Silva – Guarda Municipal

O Prossegue está sendo re-
alizada no em diversos colégios, 
com as turmas do 6º ano, onde 
serão realizados 15 encontros dos 
alunos com a GMC, para a realiza-
ção de palestras com os seguin-
tes temas: apresentação do pro-
grama, cidadania, ética, moral, 
bullying, respeito, combate a vio-
lência e as drogas. Com intuito de 
reforçar valores passados pelas 
famílias, para transformar o mun-
do em lugar melhor. 

Alunos da rede municipal mostram seu talento no 13º 
Festival Escolar de Dança de Santana de Parnaíba

Foram mais de 20 apresentações artísticas que emocionaram o público presente no Cine Teatro Coronel Raymundo
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603 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

Analista
administrativo

1 X

Analista de sistema 
de informática

1 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de 
administrativo

1 X

Auxiliar de
enfermagem

2

Auxiliar de linha de 
produção

5 X

Auxiliar de linha de 
produção

1 X

Auxiliar de linha de 
produção

1 X

Cobrador de ônibus 10 X

Corretor de imóveis 50

Corretor de imóveis 50

Corretor de imóveis 150

Costureira em geral 5

Costureira em geral 
para tapeçaria

2

Elestricista de ma-
nutenção em geral

1

Fonoaudiólgo geral 1

Funileiro de
automóveis

1

Impressor de má-
quina ofsete

1

Montador 3

Montador de
estrutura de aço

2

Operador de
extrusora de
borracha e plástico

1

Operador de
máquinas fixa,
em geral

1

Operador de
telemarketing ativo

200

Operador de
telemarketing ativo 
e receptivo

10 X

Operador de 
telemarketing ativo 
e receptivo

1 X

Operador de
telemarketing ativo 
e receptivo

1 X

Operador de tele-
marketing receptivo

55 X

Preparador de
pastas na fabrica-
ção de tintas

1

Professor de inglês 1

Professor I e II - 
ensino fundamental

1

Químico 1

Supervisor de
lavanderia

1

Supervisor de Tlmk 
e atendimento

10

Técnico de apoio 
ao usuário de
informática

1 X

Vendedor de
serviços

5

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

OPERAÇÕES URBANAS

Estádio Municipal receberá partidas
dos torneios organizados pela Federação 

Paulista de Futebol

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

com que o município possa rece-
ber partidas dos campeonatos or-
ganizados pela entidade.

Participaram da reunião o 
Prefeito de Santana de Parnaí-
ba, o Secretário Municipal de Es-
portes, Flavio Mendonça, o Pre-
sidente da Federação Paulista, 
Reinaldo Carneiro Bastos e o vi-
ce-presidente de integração de 

atletas e tetracampeão mundial 
da Copa de 94, Mauro Silva. 

Essa parceria permitirá que o 
estádio municipal, que está sen-
do construído conforme os pa-
râmetros estabelecidos pela en-
tidade, possa sediar partidas da 
Copa São Paulo de Futebol Júnior 
e jogos das séries B e C do Cam-
peonato Paulista.

C
om o objetivo de fazer com 
que o novo Estádio Muni-
cipal seja palco para reali-
zação de jogos dos clubes 

nacionais, a prefeitura esteve, na 
última semana, na sede da Fede-
ração Paulista de Futebol (FPF) pa-
ra firmar uma parceria, que permita 

Imagens do estádio municipal que está recebendo obras de adaptação 
para que esteja nos padrões exigidos pela Federação Paulista de Futebol

1ª Edição da Feira das Profissões 
reúne milhares de pessoas no 

Ville Sport Show

C
om o objetivo de aproxi-
mar os jovens do muni-
cípio ao mundo acadê-
mico, a prefeitura, por 

meio da Secretaria de Educa-
ção, realizou na última terça-fei-
ra (21/08) a Primeira Feira das 
Profissões.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito, represen-
tantes do legislativo municipal,  
secretários de várias pastas, su-
pervisores e coordenadores de 
ensino e cerca de 1.500 alunos 
do 3° ano do Ensino Médio da 
rede municipal de ensino.

Realizada no Ville Sport 

Show, a Feira contou com uma 
palestra de motivação, ministra-
da pelo palestrante internacional 
Fábio Marques, além de 10 es-
tandes de grandes faculdades e 
universidades, onde os alunos 
puderam conhecer as institui-
ções e tirar dúvidas com relação 
às áreas profissionais que pre-
tendem seguir. 

Assim como o Cursinho da 
Poli e todos os outros investimen-
tos que a prefeitura tem feito em 
educação, a Feira das Profissões 
visa fornecer condições para que 
em 2020 todos os alunos, forma-
dos na rede de ensino de Santana 
de Parnaíba, estejam em cursos 
de graduação superior. 

Texto: Willian Rafael
Foto: Márcio Koch

EDUCAÇÃO ESPORTES

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as 
universidades, os cursos oferecidos  e tirar dúvidas

ACESSE O SITE WWW.SANTANADEPARNAIBA.SP.GOV.BR E ACOMPANHE O

Região da Fazendinha recebe
obras de implantação de rede

de esgotamento sanitário

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

está realizando a implantação 
da rede de esgoto na região da 
Fazendinha.

Nos bairros Cento e Vinte, Vi-
la Poupança e Fazendinha a cons-
trução das galerias e instalação da 
rede de esgoto estão na fase final. 
No bairro Cidade São Pedro os 

trabalhos já foram iniciados.
A instalação da rede de es-

goto na região vai trazer diversos 
benefícios para os moradores, 
como a valorização dos imó-
veis, melhoria na qualidade de vi-
da, além da preservação do meio 
ambiente.

P
ara proporcionar melho-
res condições de sanea-
mento básico na cidade 
a prefeitura, por meio da 

Secretaria de Operações Urba-
nas, em parceria com a Sabesp, 

Equipes trabalham na implantação da rede de esgotamento 
sanitário que está na fase final dos trabalhos

Profissionais assistem 
palestra sobre o Mercado da 

Fotografia no Cine Teatro

C
om o objetivo de ob-
ter mais informações e 
orientações sobre como 
trabalhar com fotografia 

nos dias de hoje, a prefeitura, 
por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, realizou, na últi-
ma semana, no Cine Teatro Co-
ronel Raymundo, uma palestra 
sobre o “Mercado da Fotogra-

fia”, com o professor de foto-
grafia e fotógrafo profissional 
Pedro Pacheco.

A reunião contou com a pre-
sença de dezenas de pessoas, 
entre profissionais e aspirantes a 
fotógrafos, que tiveram uma aula 
sobre motivação e os principais 
desafios da profissão para quem 
adotou a fotografia como carrei-
ra, as áreas em que podem atuar, 
como preparar um bom portfólio, 
estratégias de como apresentar,  
vender e entregar o seu trabalho, 
além de informar quais são as 
técnicas de fotografias de acordo 
com o ramo de trabalho (gastro-
nomia, arquitetura, paisagismo, 
entre outros).

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

CULTURA

“Quando a pessoa permite receber orientações, ou 
seja, ser treinada, ela alcançará os resultados de 
forma mais rápida, que é o que faço como professor 
e por isso aceitei o convite para passar um pouco 
do meu conhecimento para que os participantes 
consigam transformar em ações, as intenções que 
pretendem fazer no ramo da fotografia.” 
Pedro Pacheco – palestrante

MEIO AMBIENTE

Mais de mil animais já foram atendidos pelo Mutirão de Castração
Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

e e reduzir o número de animais 
abandonados.

De fevereiro até agosto foram 
castrados e microchipados 1.712 
animais, nos bairros Cento e Vin-
te, Colinas da Anhanguera, Parque 
Santana, Jardim Frediani, Cidade 
São Pedro, Refugio dos Bandei-
rantes e Sítio do Morro.  

O último mutirão aconteceu 

no Jardim Frediani, onde foram  
realizados 262 castrações. Para 
participar os munícipes devem 
ser homologados no cadastro 
municipal e fazer a pré-inscrição 
online no site da prefeitura, atra-
vés do SISPET (Sistema de Saú-
de Animal).  Mais informações 
entrar em contato no telefone 
(11) 4622-1427.

A 
Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Plane-

jamento, tem realizado o muti-
rão de castração de cães e gatos 
em diversos bairros do município, 
com objetivo de prevenir doenças 

Munícipes levam seus animais para receber o atendimento no 
posto do mutirão de castração instalado no Colégio Alba
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Alunos da rede municipal mostram seu talento no 13º 
Festival Escolar de Dança de Santana de Parnaíba

Foram mais de 20 apresentações artísticas que emocionaram o público presente no Cine Teatro Coronel Raymundo

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

A 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura em 
parceria com a Secre-
taria de Educação, re-

alizou, nos dias 21, 22 e 24 de 
agosto o 13º Festival Escolar de 
Dança, que nesta edição foi ba-
seado no tema “Novelas”, onde 
os alunos dos colégios munici-
pais, com figurinos diversos e as 
belas coreografias, encantaram 
a todos no palco do Cine Teatro 
Coronel Raymundo. 

A avaliação da performance fi-
cou por conta dos jurados Alexan-
dre Polini, Professor e Coreógrafo 
da Banda Lyra de Santana de Par-
naíba, Rita Cassia Professora do 
Centro Cultural Artístico Municipal 
(CCAM) e Laercio Pereira, Diretor 
do Colégio Bem-Te-Vi. 

Os alunos mostraram desen-
voltura, sincronismo e energia 
contagiante no palco, animando 
o público presente e dificultan-
do a escolha dos melhores colé-
gios na opinião dos jurados. Na 
categoria Fundamental I o grande 
campeão foram os alunos do co-
légio Sebastião Athayde, que in-
terpretaram o tema da novela “A 
Padroeira”. Em segundo lugar fi-
cou o colégio Paulo Freire e em 
terceiro a escola Aurélio Gianini. 
No Fundamental II o vencedor foi 
o colégio Tancredo Neves, com 
o tema da novela “Fera Ferida”, 
enquanto que os colégios Paulo 
Freire e Benedita Odette ficaram 
em segundo e terceiro lugares 
respectivamente. Dos alunos do 
Ensino Médio quem conquistou 
o 1º lugar foi o colégio Ulysses 
Guimarães, com o tema “Belíssi-
ma”, quem ficou com o vice do 
festival foi o colégio Colaço e em 
terceiro o colégio Aldônio Teixei-
ra. Os alunos da escola Bem-Te-
-Vi, ganharam troféu de participa-
ção no evento.

“Participar há 5 anos desse festival e idealizar 
esse projeto junto com a educação e a prefeitura 
é um grande orgulho e esse festival desenvolve a 
criatividade e a autonomia dos alunos. Hoje Santana 
de Parnaíba tem o melhor festival de dança do 
Estado de São Paulo”. 

André Zappa – Coordenador do Festival 

 “Os critérios de avaliação que utilizamos foram 
a interpretação, postura, presença de palco e 
sincronia. A dança faz parte da nossa cultura, pois 
se trata de uma forma de se expressar, melhorar a 
autoestima e contar histórias, além de desenvolver a 
mente e a criatividade dos alunos.”. 

Rita Cassia – Jurada do Festival 

“A gente se preparou, ensaiou todos os dias, foi 
muito legal, graças a professora que nos orientou, 
conseguimos chegar em primeiro lugar”.  

Ana Lara - Aluna do C.M Sebastião Athayde,
campeão do Fundamental 1

“É maravilhoso poder expressar o que a 
gente sente, por meio da dança. Fiquei 
muito feliz de participar”. 

Nicole Amorim –  Aluna do colégio Tancredo Neves, 
campeão do Fundamental 2  

“Nos só conseguimos chegar em uma boa 
colocação, porque entedemos o sentido da dança, 
onde mostra toda a forma de expressão, pois a 
dança muda as pessoas e isso é muito importante”. 

Vítor Souza da Silva – Aluno do C.M Ulysses Guima-
rães, campeão do Ensino Médio

“O festival tem se aperfeiçoado e cada ano os 
professores estão trazendo cada vez mais estratégias, 
mais elaboraras e consciente do trabalho da dança. 
A proposta é apresentar atividades que venham 
acrescentar o currículo escolar. O colégio Bem Te 
Vi tem uma peculiaridade diferente, pela dedicação,  
entendimento e entrega ”.  

Laercio Pereira - Jurado do Festival

Fotos dos colégios vencedores da edição 2018 do Festival Escolar de Dança

C.M. Sebastião Athayde - Campeão do
Ensino Fundamental I

C.M. Paulo Freire - Vice-Campeão do 
Ensino Fundamental I

C.M. Aurélio Gianini - 3º colocado do 
Ensino Fundamental I

C.M. Benedita Odette - 3º colocado do 
Ensino Fundamental II

C.M. Paulo Freire - Vice-Campeão do 
Ensino Fundamental II

C.M. Tancredo Neves - Campeão do 
Ensino Fundamental II

C.M. Ulysses Guimarães - Campeão do 
Ensino Médio

C.M. Colaço - Vice-Campeão do Ensino 
Médio

C.M. Aldônio Teixeira - 3º colocado do 
Ensino Médio

C.M. Bem-Te-Vi - ganharam troféu de participação
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ATOS OFICIAIS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO – EDITAL N° 01/2018, REALIZADO NO DIA 
22 DE JULHO DE 2018.

O Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, à vista do Resultado Final apresentado pela Comis-
são, HOMOLOGA o Concurso Público – Edital n° 01/2018, para preenchimento dos Cargos Públicos, criados pela legislação vigente, de 
Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira, Guarda de Patrimônio e Recepcionista. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018. 

Vereador Marcos Tonho
Presidente 

Biênio 2017/2018
--------------------------------------------------
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ATOS OFICIAIS

RATIFICAÇÃO
Chamamento Público n.º 004/18 – Proc. Adm. 163/18

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE TERCEIRO GRAU – 
UNIVERSIDADES OU DE CURSOS LIVRES EM PROVEITO DA QUALIFICAÇÃO 

DE SERVIDORES MUNICIPAIS
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a atualização 
dos documentos pertinentes à habilitação da interessada em credenciar-se ao 
chamamento supra, e ainda, em conformidade com o disposto no inciso II do 
artigo 17 da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICA-SE o Credenciamento oriundo 
do Processo de Chamamento nº 004/2018 ao INSTITUTO EDUCACIONAL E 
CULTURAL VX DE NOVEMBRO.

Santana de Parnaíba, 16 de AGOSTO de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 070/18 – Proc. Adm. nº 754/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel 
situado à Estrada Ecoturística do Suru, n° 204 – Jardim Prof. Benoá – Santana 
de Parnaíba - SP, entre esta municipalidade e a Sra. Adriana Coneglian, para 
abrigar o Estacionamento da Secretaria de Compras e Licitações, vinculado 
à Secretaria Municipal de Compras e Licitações, no valor total de R$ 994,31 
(novecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) 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, 22 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 071/18 – Proc. Adm. nº 755/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel 
situado à Rua Prof. Eugênio Teani, n° 243 – Jardim Prof. Benoá – Santana de 
Parnaíba - SP, entre esta municipalidade e a empresa Santestadina Gestão e 
Participações Ltda, representada pelo seu sócio, o Sr. José Roberto Machado, 
para abrigar a sede da Secretaria de Maio Ambiente e Planejamento, vinculada 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, no valor total de R$ 
13.913,63 (treze mil e novecentos e treze reais e sessenta e três centavos) 
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, 22 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 072/18 – Proc. Adm. nº 756/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel 
situado à Rua Vênus, n° 237 – Casa 04 – Chácara Solar II – Santana de Parnaíba 
- SP, entre esta municipalidade e o Sr. Osiel Gomes dos Santos, 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, 22 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 073/18 – Proc. Adm. nº 757/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel 
situado à Rua Alagoas, n° 13 – Casa 03 – Recanto Silvestre – Bairro Fazendinha 
– Santana de Parnaíba - SP, entre esta municipalidade e a Sra. Euciliana Rita 
Reis de Oliveira Mantoanelli, 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, 22 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Presencial n.º 114/2018 – Proc. Adm. n.º 553/2018
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de TAPEÇARIA, pelo 
período de 12 meses, em atendimento aos Colégios da Rede Municipal de 
Ensino. ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa 
INCLUSE CONST. E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – ME – itens 01, 02 e 03.

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 137/2018 – Proc. Adm. n.º 620/2018
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de APARELHOS DE 
AR CONDICIONADO e PEÇAS, do tipo Split high wall, incluindo serviços de 
instalação, manutenção e toda parte elétrica, para as unidades da Prefeitura, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 12 
meses. ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das empresas: 
PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA ME, para os lotes: 01, 02, 03 e 04; FERRINI 
COMÉRCIO & CONSULTORIA LTDA – ME, para o lote; 06; BRISAMAX COM., 
INST. E MANUT. DE AR CONDICIONADO EIRELI – EPP, para os lotes: 05, 07, 
08, 10 e 11; MILENIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS, para o lote: 09.

Santana de Parnaíba, 21 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 152/2018 – Proc. Adm. n.º 687/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PISO 
INTERTRAVADO DE CONCRETO, em atendimento à manutenção de praças em 
geral, parques e praças de esportes municipais.
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa GUARANI 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS LTDA.

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

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

Pregão Presencial n.º 155/2018 – Proc. Adm. n.º 704/2018
Objeto: Contratação de empresa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA, com a disponibilização de equipamentos, 
fornecimento dos insumos e materiais, além de profissionais habilitados para a 
realização de exames aos pacientes do Sistema Único de Saúde.
Considerando que todas as participantes abriram mão e renunciaram ao direito 
de interpor recurso na sessão de 20/08/2018, ADJUDICO e HOMOLOGO o 
certame, a favor da empresa SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.

Santana de Parnaíba, 21 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 145/2018 – Proc. Adm. n.º 654/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CAMA 
HOSPITALAR PARA PARTO COM MOVIMENTOS MOTORIZADOS, para utilização 
na Maternidade a ser inaugurada no município, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS. O município de Santana de Parnaíba faz saber que, 
com relação ao CATÁLOGO e documentação complementar apresentados para 
o certame supra, a Secretaria Municipal de Saúde procedeu a seguinte análise:
- NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES – EPP – 
amostra APROVADA.
Considerando a análise acima, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente 
processo a favor da empresa: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES – EPP.

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Pregão Presencial n.º 102/2018 – Proc. Adm. n.º 469/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES 
ESCOLARES (roupas, calçados e meias), pelo período de 12 meses, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às AMOSTRAS 
apresentadas para o certame supra, pelas primeiras classificadas em cada item, 
a Secretaria Municipal de Educação procedeu a seguinte análise:
Empresa NAYR CONFECÇÕES LTDA, Lote 01 amostras APROVADAS;
Empresa SANGELO COM E IND DE MEIAS LTDA - EPP, Lote 02 amostra 
APROVADA; 
Empresa SUPREMA COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - EPP, Lote 03 amostra 
APROVADA;
Empresa BRASILSUL IND. E COMÉRCIO LTDA - EPP, Lote 04, amostra 
APROVADA;
Observação: A empresa Método Uniformes Eireli EPP apresentou relatório de 

observações acerca das amostras apresentadas para o Lote 1, e a Secretaria 
Municipal de Educação julgou suas razões não relevantes, indeferindo 
os apontamentos. Em complemento ao exposto, ressalta-se que foram 
apresentados Laudos de ensaios realizados por laboratório acreditado pelo 
Inmetro comprovando o atendimento das especificações exigidas. 
Fica desde já aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais interposições 
de recurso quanto às análises das amostras efetuadas pela SME.

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - FINAL

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: 
D.P.S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 
para os itens 14, 15 e 17;

Santana de Parnaíba, 21 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 125/2018 – Proc. Adm. n.º 598/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de TINTAS E 
CORRELATOS, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Serviços Municipais e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. 
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às 
amostras apresentadas para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal 
de Serviços Municipais e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 
promoveram o seguinte julgamento:
AMOSTRAS APROVADAS PARA TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM OS LOTES.
Na oportunidade, ADJUDICO E HOMOLOGO o certame supra a favor das 
seguintes empresas: 
JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO & CIA LTDA – 
EPP -  para os lotes 01, 06 e 08.
BELLOTON COMERCIAL EIRELI  - para o lote 02
TECSPEED COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA – ME – para os lotes 
03, 04, 05 e 07.

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS, ADJUDICAÇÃO

E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 117/2018 – Proc. Adm. n.º 573/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AVENTAIS, 
TOUCAS E LUVAS DE SEGURANÇA para compor o uniforme de Agentes de 
Serviços de Alimentação e demais servidores lotados na Rede Municipal de 
Ensino.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação 
as amostras apresentadas, a Secretaria Municipal de Educação, promoveu 
o seguinte julgamento: Empresa: INDÚSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU 
NITAQUES ROUPAS LTDA - EPP – Lotes 02, 03 e 05, amostras APROVADAS 
(lote 02 aprovado a opção com friso, conforme edital. As personalizações 
deverão ser em bordado convencional). Empresa: FERRAREZI COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI – ME – Lotes 01 e 04, amostras 
APROVADAS. Portanto, considerando a análise acima, ADJUDICO E 
HOMOLOGO o certame supra a favor das empresas: INDÚSTRIA E COMERCIO 
JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA - EPP para os lotes 02, 03 e 05, e 
FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI – ME para 
os lotes 01 e 04.

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRAS (CATÁLOGO) e 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 140/2018 – Proc. Adm. n.º 629/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de APARELHOS 
e EQUIPAMENTOS de uso OFTALMOLÓGICO, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde � SMS, pelo período de 12 meses. 
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação aos CATÁLOGOS 
e documentação complementar apresentados para o certame supra para os itens 
1 e 4, pelas próximas classificadas, a Secretaria Municipal de Saúde procedeu a 
seguinte análise e resultado:
Empresa ANDES COMERCIAL LTDA – EPP: Item 01, APROVADO;
Empresa MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – ME: Item 
04, REPROVADO (não atende faixa mínima de ajustes de dioptrias -8D a +8D);
Considerando a reprovação do Item 04, conforme motivos acima indicados, 
informa-se que foi realizada pela SMS a convocação para apresentação de 
catálogos de todos o licitantes participantes deste item e efetuada diligência 
junto ao importador/distribuidor das marcas ofertadas, já que se tratam de um 
mesmo produto, restando constatado que nenhum deles atenderiam aos ajustes 
de dioptrias solicitados em edital (todos com -5D a +5D). 
Sendo assim, e conforme justificado pela SMS, decidiu-se rever a reprovação 
inicial do produto ofertado para o item 04 pela empresa WR JR COMÉRCIO 
(primeira classificada), considerando principalmente o nível de dioptrias ser 
-7D a +7D (o mais próximo do exigido) e ainda o preço ofertado ser o mais 
vantajoso para a administração, decidindo-se pela APROVAÇÃO do produto por 
ela ofertado.
Considerando o acima exposto, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a 
favor da empresa ANDES COMERCIAL LTDA – EPP para o Item 01; da empresa 
W M JR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – EPP para os Itens 
02 e 04; da empresa MAGNA MEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA – EPP para os Itens 03, 05, 10, 12 e 13; da empresa AXIS 
TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME para os Itens 06, 07, 08 e 09; e da empresa 
MORIMED COMERCIAL EIRELI – EPP para o Item 11.

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 134/2018 – Proc. Adm. n.º 616/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE TELAS REMOVÍVEIS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E TRAMA NYLON, 
PARA OS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, compreendendo a 
desinstalação e o descarte das telas existentes danificadas.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às 
amostras apresentadas para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de 
Educação promoveu o seguinte julgamento: AMOSTRA APROVADA.
Na oportunidade, ADJUDICO E HOMOLOGO o certame supra, a favor da seguinte 
empresa: TOBALL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
CONVOCAÇÃO DE INABILITAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – CONVOCAÇÃO DE SES-

SÃO DE
ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO – 2ª COLOCADA
Pregão Presencial n.º 148/2018 – Proc. Adm. n.º 660/2018

Objeto: Registro de Preços para locação de PLACAS METÁLICAS E GRADES 
DE PROTEÇÃO (fechamento de áreas), para apoio à infraestrutura de eventos 
geridos nesta Prefeitura, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a apresentação 
de Certidão Mobiliária vencida por parte da empresa TWENTY ESTRUTURAS E 
EVENTOS EIRELI - EPP, na data de abertura do certame supra, ocorrida em 14 
de agosto de 2018, resultando em negativa por parte da empresa em apresentar 
referida certidão no fim do prazo proposto, considera-se a mesma INABILITADA, 
por não atender ao subitem 8.3.2.6.1.
Diante do exposto, NOTIFICA-SE a empresa TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS 
EIRELI - EPP a apresentar explicações quanto ao não atendimento de referido 
subitem, bem como justificar a sua inércia quanto a apresentação em tempo 
dilatado de referida certidão, conforme previsão legal. Saliente-se que a não 
apresentação de explicações ensejará a aplicação de penalidades cabíveis, 
expostas em subitem 16.2 e subjacentes do instrumento convocatório. 
Considerando o retro exposto, CONVOCA-SE a empresa melhor classificada 
RISE COMERCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI EPP. 
Em tempo, considerando a necessidade de abertura do envelope de Habilitação 
da empresa RISE COMERCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI EPP, melhor 
classificada para lote 01, fica agendado para o dia 27 de agosto de 2018, às 
15:00 referida sessão pública.

Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 130/2018 – Proc. Adm. n.º 606/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de TROFÉUS E 
MEDALHAS, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Atividade Física Esporte e Lazer. 
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às 
amostras apresentadas para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de 
Atividade Física, Esporte e Lazer promoveu o seguinte julgamento: AMOSTRAS 
APROVADAS PARA TODOS OS ITENS. Na oportunidade, ADJUDICO E 
HOMOLOGO o certame supra, a favor da seguinte empresa: EJM COMERCIO E 
ESPORTES LTDA - ME

Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRAS (CATÁLOGOS)

Pregão Presencial n.º 136/18 – Proc. Adm. nº 612/18
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado e instalação de 
PLAYGROUNDS DIVERSOS E CORRELATOS, pelo período de 12 meses, para 
composição dos espaços recreativos e lazer dos Colégios da Rede Municipal 
de Ensino. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação aos catálogos 
apresentados no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Educação, por 
meio do Memorando n° 4.521/18, promoveu o seguinte julgamento: 
Empresa PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ME, 
itens 01, 04 06 e 08, amostras APROVADAS; Empresa LUDICA COMERCIO 
DE BRINQUEDOS EIRELI – EPP – item 02, amostra APROVADA; Empresa 
R. F GORY COMERCIAL LTDA –EPP – item 03, amostra APROVADA, e item 
07, amostra REPROVADA (as medidas estão distantes do exigido, com uma 
diferença aproximada de 22,59%, não atende ainda a exigência de no mínimo 
dois módulos de encaixe); Empresa BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA 
EPP – itens 05, 11 e 12, amostras APROVADAS; Empresa LEVIN COMERCIAL 
LTDA ME – item 09, amostra REPROVADA (as medidas estão distantes do 
solicitado, com uma diferença aproximada de 32,08%); FERRINI COMÉRCIO 
& CONSULTORIA LTDA – ME – item 10, amostra APROVADA. Fica desde já, 
aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventual interposição de recurso, 
quanto ao julgamento e análise das amostras/catálogos.

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

--------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA (CATÁLOGO),

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 144/2018 – Proc. Adm. nº. 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.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras 
(catálogos) apresentadas, no procedimento supra, a Secretaria Municipal de 
Saúde, promoveu o seguinte julgamento: AMOSTRAS APROVADAS PARA 
TODOS OS ITENS. E por fim, informamos que foram FRACASSADOS os itens 
16 e 22, devido a não apresentação de proposta comercial. Na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor das empresas: 
- MIRANBUE COMERCIAL LTDA- EPP – para os ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
11, 12, 13, 15, 24 e 25;
- TROPIC’S COMERCIAL LTDA.EPP – para os ITENS: 07 e 23; 
- R. F. GORY COMERCIAL LTDA -EPP – para os ITENS: 08, 10, 14, 17, 20 e 26; 
- LOGFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP – para os ITENS: 
09 e 19; 

- PAPA’S COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP – para 
os ITENS: 18 e 21.        
         

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2018.    
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Pregão Presencial n.º 155/2018 – Proc. Adm. n.º 704/2018
Objeto: Contratação de empresa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA, com a disponibilização de equipamentos, 
fornecimento dos insumos e materiais, além de profissionais habilitados para a 
realização de exames aos pacientes do Sistema Único de Saúde.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, interpôs pedido de impugnação 
a empresa SPX Serviços de Imagem Ltda, tempestivamente, e o mérito foi 
analisado e julgado INDEFERIDO. O teor do pedido e resposta encontra-se junto 
ao Processo Administrativo para vistas de possíveis interessados. O julgamento 
será enviado à empresa através de e-mail.
Ficam ratificados os termos do edital.

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 069/18 – Proc. Adm. nº 752/18

Com base no parecer jurídico n° 1525/2018, o qual adoto como razão para 
decidir, RATIFICO a contratação da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, 
com a interveniência da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão – FADEPE para a realização de serviços de avaliação 
externa, Sistema de Avaliação das Escolas de Santana de Parnaíba – SAESP, 
junto aos alunos do 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino 
Médio para o ano de 2018, e aos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e 3ª série do Ensino Médio para o ano de 2019 da Rede Municipal de Ensino, 
com fundamento Artigo 24, inciso XIII, da Lei de Licitações 8.666/93, no valor 
total de R$ 632.038,29 (seiscentos e trinta e dois mil e trinta e oito reais e vinte 
e nove centavos), pelo período de 18 (dezoito meses).

Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL 

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

Concorrência Pública N.º 016/2018 – Proc. Adm. Nº 744/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
técnicos de publicidade institucional, compreendendo o estudo, a concepção, a 
execução e veiculação de campanhas e peças publicitárias, o desenvolvimento e 
execução de ações promocionais, o desenvolvimento e elaboração de pesquisas 
de mercado e de opinião, a elaboração de marcas, de expressões de propaganda, 
de logotipos e de outros elementos de comunicação visual e a execução de 
outras ações correlatas, em atendimento às necessidades de comunicação da 
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
20/08/18, na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por 
meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “Licitações e 
Compras”.
Data de Abertura: 05/10/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 142/2018 – Proc. Adm. n.º 640/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ITENS DIVERSOS 
(pregos, rebites, arames, telhas, dentre outros) para manutenção dos 
serviços executados pela Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
17/08/18 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: 30/08/18 às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 158/2018 – Proc. Adm. n.º 721/2018
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, em caráter não eventual, 
sem condutor, quilometragem livre, em condições de trafegar dentro e fora 
do município, incluídas todas as despesas com lubrificantes, documentação, 
seguro e os serviços de manutenções corretivas e preventivas.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que devido a pedidos de 
esclarecimento enviados pelas empresas LUST CONSULTORIA E SERVIÇOS 
EIRELI-ME e COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, 
e sendo constatada a necessidade de retificação do intrumento convocatório, é 
então republicado o presente edital.
Do Edital: O edital completo republicado e retificado poderá ser consultado e/
ou obtido a partir do dia 20/08/18 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: 30/08/18 às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 160/2018 – Proc. Adm. n.º 738/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ITENS DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA, em atendimento à Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
17/08/18 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: 29/08/18 às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 161/2018 – Proc. Adm. n.º 739/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
capinagem e roçagem, visando à obtenção de adequadas condições de limpeza 
das áreas externas de 69 (sessenta e nove) colégios da rede municipal de ensino, 
com disponibilização de recursos humanos especializados e uniformizados, 
materiais e equipamentos, caracterizados para realização dos serviços, pelo 
período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
17/08/18 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: 29/08/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 162/2018 – Proc. Adm. n.º 742/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ROÇADEIRAS 
MANUAL COM ACESSÓRIOS, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
21/08/18 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: 31/08/18 às 09h00min.

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

--------------------------------------------
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2018
- RESULTADO DAS INSCRIÇÕES -

- DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO -
O Município de Santana de Parnaíba torna pública, para conhecimento dos 
interessados, a relação de nomes dos profissionais que tiveram suas inscrições 
DEFERIDAS para a participação no sorteio dos membros que irão compor a 
Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas 
técnicas a serem apresentadas no âmbito da Concorrência Pública nº 009/2018, 
que tem por objeto a contratação de uma agência para a prestação de serviços 
de publicidade, elaborada em atenção ao disposto no § 4º, do artigo 10, da Lei 
Federal nº 12.232/2010, a saber: 
Lista de inscritos com vinculo com a PMSP: Vera Lucia Ban Yukimoto - Atua 
na área de comunicação/Designer Gráfica, Fernando Gomes da Silva - Atua 
na área de comunicação/Designer Gráfico, Renato de Menezes Silva - Atua 
na área de comunicação/Jornalista, Ricardo Cordeiro Branco de Souza - Atua 
na área de comunicação/Web Designer e Mesac de Almeida Santos - Atua na 
área de comunicação/Publicitário, Simone Frezzarin Andrade – Atua na área de 
Comunicação/Publicitária.
Lista de inscritos sem vinculo com a PMSP: Rogério Ruiz de Oliveira Moreno 
– Bacharel em Propaganda e Marketing, Elaine Cristina Puga Ferraz Yarid – 
Jornalista e Bacharel em Comunicação Social, Cinthia Solto Ramos – Assessora 
de Comunicação com formação em Gestão de Marketing.
A sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão 
Técnica será realizada no dia 05 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na sala 
de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, à Rua Anhembi, nº 128, 
Bairro Benoá – Santana de Parnaíba - SP.
Serão sorteados 3 (três) nomes dentre os profissionais com as inscrições 
deferidas para o Chamamento Público nº 009/2018, dos quais 2 (dois) com 
vínculo com a PMSP e 1 (um) sem vínculo com a PMSP.
Nos termos do § 9º, do art. 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, o sorteio será 
processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão 
Técnica de acordo com a proporcionalidade do número de membros que 
mantenham ou não vínculo com a PMSP. 
Nos termos do § 5º, do artigo 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta 
e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado 
poderá impugnar pessoa integrante da relação acima, mediante fundamentos 
jurídicos plausíveis. As impugnações deverão ser protocolizadas na Secretaria 
de Compras e Licitações, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais 
(pessoalmente ou pelo telefone 11 - 4622-7514), local onde também se 
encontram os autos do processo, com vista franqueada aos interessados.  

Santana de Parnaíba, 21 de agosto de 2018
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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 Fernão Dias Falcão, n.º100, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2014 Analista Tributário: 023- Adriana Conceição 
Rodrigues-RG/SP-41.824.059-0. Concurso Público 001/2015 Médico: 058- 
Aline Sayuri Lopes Fukino-RG/SP-11.100.719; 059- Regina Cabrera Melges 
Corazza Luciano-RG/SP-32.590.060-7. Médico Plantonista: 118- Luis 
Roberto Pellegrini Gomes-RG/SP-34.029.900-9. Concurso Público 002/2016 
Engenheiro (Civil): 016- Leandro da Paz-RG/SP-33.490.937-5. Concurso 
Público 001/2017 Oficial Administrativo: 001- Celso Ricardo Rosa-RG/
SP-24.591.615-5; 002- Julia Cristina do Nascimento-RG/SP-39.138.004-
7; 003- José Leme de Oliveira Filho-RG/SP-7487424; 004- Libian Rose 
Rossi Rodrigues-RG/SP-43.068.260-8; 005- Cristiano Iorio de Oliveira-RG/
SP-23.363.460-5; 006- Ricardo Moraes-RG/SP-22.009.487-1. Técnico de 
Enfermagem: 059- Suelly Coimbra Ustulin Gaspar-RG/SP-43.436.211-6. 
Enfermeiro: 084- Renata Alves de Oliveira Fernandes-RG/SP-52.267.924. 
Fonoaudiólogo: 004- Fabiana Cristina de Melo-RG/SP-44.763.913-4. Médico 
Plantonista com Especialização em Urgência e Emergência: 038- Pedro 
Nogueira Bras Junior-RG/SP-40.535.815-5.

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 Fernão Dias Falcão, n.º100, 
Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico com Especialização em Ginecologia e 
Obstetrícia: 008- Manoela dos Santos Mezzacappa-RG/SP-43.560.488-0.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para 
apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta 
publicação na Secretaria de Administração, à Rua Fernão Dias Falcão, n.º100, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 006/2017 Agente de Serviços Públicos: 047- Victor Willian 
Barbosa Alves-RG/SP-56.288.458-0; 048- Lucas Menezes Desoppa-RG/SP-
44.590.939-0.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.
                                 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 

PARNAÍBA
------------------------------------------

CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Administração, convoca a Sra. FERNANDA DE 
CASTRO LEITE, RG n° 35.091.758-9, para comparecer ao Departamento 
de Recursos Humanos - Admissão, sito a Rua Fernão Dias Falcão, n° 100 - 
Centro - Santana de Parnaíba/SP, para cumprimento do Processo n° 1005331-
52.2016.8.26.0529, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias úteis.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

LEI   Nº   3.715,   DE  22  DE  AGOSTO   DE   2018.

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

(Institui a campanha de prevenção à asfixia postural e morte súbita 
em crianças menores de um ano de idade).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

  Art. 1º. Institui no município de Santana de Parnaíba, a Campanha de 
Prevenção à Asfixia Postural e Morte Súbita em Crianças Menores de Um Ano 
de Idade, a ser realizada, anualmente, no mês de junho. 

  Parágrafo único. A campanha a que se refere o “caput” tem por 
objetivo orientar os pais e prevenir a mortalidade infantil no município de 
Santana de Parnaíba, conscientizando a população sobre a forma correta de se 
deitar criança com até um ano de idade em berços, cadeiras para automóveis e 
cadeirinhas de descanso, visando a redução dos riscos de morte por asfixia.

  Art. 2º. São objetivos da campanha ora instituída, dentre outros, 
prestar informações sobre a maneira correta de como se deitar bebês e acomodá-
los nas cadeiras para automóveis, e a promoção de estudos, envolvendo a 
sociedade civil, para o aprimoramento das políticas de combate à mortalidade 
infantil.

  Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

LEI   Nº   3.716,   DE  22  DE  AGOSTO   DE   2018.

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

(Dispõe sobre denominação de logradouro público).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que 
a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

  Art. 1°. Denomina-se “Judite Gomes de Almeida” a Rua ainda sem 
nomenclatura denominada apenas de Rua 8 (oito) no bairro Parque dos 
Monteiros I, município de Santana de Parnaíba/SP.

  Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria.

  Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário. 

  Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO  Nº  4.137,  DE 17 DE AGOSTO  DE  2018.
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

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

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

02-PODER EXECUTIVO
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-3.3.90.30-0412200042008- Material de Consumo
   Despesas de Custeio - Gabinete do Prefeito
   (Código Contábil 20)   R$ 30.000,00
 
0203-SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
0203-3.3.90.39-0412200092013- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica
   Despesas  de  Custeio - Secretaria 
   Municipal dos Negócios Jurídicos
   (Código Contábil 44)    R$ 50.000,00

0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-3.3.90.91-0412300550003- Sentenças Judiciais
   Sentenças Judiciais 
   (Código Contábil 70)    R$ 50.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.51-1236100171017- Obras e Instalações 
   Construção de Unidades Escolares – inclusive 
   Desapropriação e Afins – Ensino Fundamental
   (Código Contábil 126)   R$ 2.000.000,00

0210-3.3.90.39-1236100172030- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica
   Despesas  de  Custeio  -  Secretaria Municipal
   de  Educação - Ensino  Fundamental
   (Código Contábil 139)   R$ 300.000,00

0219 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.39-0824400342056- Outros Serviços de Terceiros -    ......
   Pessoa urídica
   Despesas de Custeio - Fundo Municipal de  ...
   Assist.     Social 
   (Código Contábil 472)   R$ 100.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371036- Obras e Instalações 

Pavimentação, Drenagem, Guias, Sarjetas,
alerias de   Águas   Pluviais,  Construções 
de Rotatórias, Pontes,  inclusive
Desapropriação  e  Afins 
(Código Contábil 492) R$ 3.430.000,00

0222-4.4.90.51-1545100371039- Obras e Instalações
   Escadarias, Muros, Passeios Públicos, 
   inclusive   Desapropriação   e   Afins 

(Código Contábil 498) R$ 60.000,00

SOMA R$ 6.020.000,00

 Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  
suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será coberto com excesso de 
arrecadação, previsto no inciso II, do  parágrafo 1º, c.c parágrafo 3º, do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320/64, a seguir expostos:

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

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO N° 4.138, DE  21  DE  AGOSTO  DE  2018. 
(Dá nova redação a alínea “a”, do iniciso II, do art. 1º, do Decreto nº 
3.832, de 11 de março de 2016).

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

 DECRETA:
 Art. 1º. A alínea “a”, do inciso II, do art. 1º, do Decreto nº 3.832, de 
11 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 1º. (...)
 (...)

 II - Representantes da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba:

 a) Roberta dos Santos Guilherme
     RG-30.594.133-1 - SP/SSP”

 Art.  2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Santana de Parnaíba, 21 de agosto de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO Nº  4.139, DE  22  DE  AGOSTO  DE  2018.
(Convoca Plenária Eletiva 2018 para renovar a representação da 
Sociedade Civil no Conselho Municipal de Saúde - COMUS).

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

DECRETA:
 Art. 1º. Fica convocada a Plenária Eletiva 2018, para conduzir o pleito 
de renovação de representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de 
Saúde - COMUS, que serão realizadas no dia 31 de agosto do corrente ano, no 
período das 17h às 21h, nas dependências do Cine Teatro Coronel Raymundo, 
situado na Rua Suzana Dias, 300, Centro Histórico.

 Art. 2º. A eleição terá a responsabilidade de eleger, para um mandato 
de 02 (dois) anos, 75% (setenta e cinco por cento) da representação do Conselho 
Municipal de Saúde - COMUS, sendo 12,5% oriundos de prestadores de 
serviços, outros 12,5% advindos de trabalhadores da saúde e 50% provenientes 
de usuários (as) do sistema de saúde municipal, conforme disposto no art. 3º 
da Lei nº 2.607, de 29 de dezembro de 1997.

 Art. 3º. Ficam convalidadeos todos os atos da Comissão Organizadora 
definida pela Resolução nº 02/2018 do COMUS.

 Art. 4º. As despesas com a execução do presente Decreto serão 
custeadas com recursos do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

 Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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