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Lama e entulho foram retirados dos córregos para evitar enchentes e a proliferação do mosquito da dengue
Fotos: Fabiano Martins

A 
prefeitura de Santana de Par-
naíba, por intermédio da Ad-
ministração Regional Fazendi-
nha, iniciou na última semana 

a limpeza dos córregos e canalização 
da Avenida Jaguari e da Rua Terra, 
respectivamente nos bairros Jaguarí e 
Chácara Solar 2. Pag. 05 
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ônibus exclusivo
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Ações de zeladoria 
e pavimentação 

beneficiam moradores 
de diversos bairros 

Cerca de 30 mil alunos 
da Rede Municipal 

voltam as aulas no dia 6 
de fevereiro

Regional Fazendinha realiza limpeza e canalização 
dos córregos nos bairros Jaguari e Chácara Solar 2

Mais de 1400 Professores da Rede Municipal 
participam do Curso de Formação do SEFE

Ação pioneira dentre os municípios da região visa investir no professor para aprimorar a qualidade de ensino

A
s aulas vão começar nesta se-
gunda-feira e, para receber os 
mais de 30 mil alunos nos 69 
colégios da rede municipal, a 

Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Educação, promoveu nos dias 02 e 03 
de Fevereiro o Curso de Formação do 
SEFE – Sistema Educacional Família Es-
cola – aos professores que atuam nas 
escolas da cidade. Pag. 04 
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605

931 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

1/2 Oficial de Serralheiro Polvilho 1 Fundamental

Armazenista Jaguara-SP 150 Ens. Médio

Auxiliar Administrativo Barueri 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Depósito Barueri 10 X Ens. Méd/Incomp.

Auxiliar de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 2 Fundamental

Auxiliar de Pessoal Alphaville 1 Ens. Médio

Cobrador de Transportes Coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Conferente de Carga e Descarga Cajamar 10 X Ens. Médio

Corretor de Imóveis Região 250 Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque Polvilho 1 Fundamental

Eletricista Predial Cajamar 1 Ens. Médio

Empregada Doméstica Alphaville 2 Fundamental

Motorista de Automóveis Cajamar 50 Fundamental

Operador de Teleatendimento Híbrido Alphaville 100 Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo Alphaville 300 Ens. Méd/Incomp.

Químico Fazendinha 1 Superior

Representante Comercial Fazendinha 1 Ens. Médio

Serralheiro Polvilho 1 Fundamental

Técnico de enfermagem Região 10 Ens. Médio
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”

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba já definiu a programação para 
esse fim de semana, exposições, bandas musicais e muito mais. Confira o que acontece na cidade!

O Projeto “Música na Pra-
ça” traz a apresentação 
do cantor Ruy Julio que 
promete embalar o evento 
com um repertório de Voz 
e Violão. O evento acontece 
neste domingo, 05, a partir 
das 15h, no Coreto Maes-
tro Bilo, localizado na Praça 
14 de Novembro, no Centro 
Histórico.

Música na Praça

Agenda da Semana

Pontos de Visitação

Por: Sidnei Rodrigues - Fotos: Fabiano Martins

PrefeituraSantanadeParnaiba

Alistamento Militar agora é pela internet
Jovens que completam 18 anos em 2017 poderão fazer o alistamento para o Exército Brasileiro pela internet 

A 105ª Junta de Serviço Militar de Santana de Parnaíba informa que cidadãos residentes no município, nascidos no ano de 1999, deverão re-
alizar seu alistamento militar no site www.alistamento.eb.mil.br no período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2017. Para se alistar o munícipe 
deverá informar o CPF, endereço residencial, e-mail e número de celular para contato. Moradores nascidos nos anos anteriores e que ainda 
não fizeram a inscrição devem procurar a junta militar para fazer o alistamento, que está localizada na Rua Anhembi, 99, próximo ao gabinete 
do Prefeito. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Para mais informações entrar em contato no telefone (11) 4154-1337.

Texto: Renato Menezes MTB 54.101

Todas as sextas-feiras, a par-
tir das 18h, no coreto Maestro 
Bilo um repertório musical di-

ferente, ou seja, cada sema-
na um gênero musical embala 

as noites de sexta na cidade. O 
espaço está localizado na Pra-

ça 14 de novembro – Centro 
Histórico. 

Pontos de Visitação

Sexta na Praça

Complexo Cultural Monsenhor Paulo Florêncio de Camargo
O espaço, que é tombado pe-

lo Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo (CONDE-
PHAAT), contém ambientes au-
diovisuais, que mostram as comi-
das típicas e as festas tradicionais 
da cidade, uma sala de projeção 
onde o visitante pode conhecer 
a história de Santana de Parnaí-
ba desde a sua fundação.  Os vi-
sitantes também poderão conferir 
dados relacionados às manifes-
tações culturais parnaibanas: do 
carnaval às manifestações religio-
sas, bem como a importância do 

Samba de Bumbo, estudado pe-
lo modernista Mário de Andrade, 
além de objetos do cotidiano da 
vila (roca, ralador de mandioca, 
tábua de lavar); colunas de madei-
ra; ferragens; cabeções; muxarabi 

(ou muxarabiê), e obras do bene-
ditino Agostinho de Jesus. Locali-
zado na Praça da Matriz no Cen-
tro da cidade, o Complexo Cultural 
funciona de terça a domingo, das 
11h00 as 17h00.

Espaço destinado à exposição de trabalhos produzi-
dos pelos artesãos de Santana de Parnaíba, além de 
realizar cursos e oficinas de artesanato aos interes-
sados em desenvolver trabalhos manuais. Algumas 
das peças expostas são comercializadas e podem 
ser adquiridas pelos turistas. Está localizado no Lar-
go da Matriz, nº 86 no Centro Histórico da cidade e 
funciona diariamente, inclusive aos domingos e fe-
riados, das 08h às 17h.

Centro de Apoio ao Artesão

Domingo: 05/02

CINTUR - Centro de Informações Turísticas

Localizado na Praça 14 de No-
vembro o CINTUR faz o aten-

dimento ao turista e a comuni-
dade, além da distribuição de 
folhetos e informativos sobre 
os pontos turísticos e históri-

cos da cidade, serviços ofere-
cidos e calendários de even-

tos. O CINTUR também oferece 
monitorias, pré-agendadas, 

aos grupos que visitam a ci-
dade durante a semana e aos 

finais de semana. Funciona de 
segunda a sexta-feira, das 08h 
às 17h e sábados, domingos e 

feriados, das 11h às 17h.
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Cerca de 30 mil alunos da Rede Municipal 
voltam às aulas no dia 6 de fevereiro
Treinamento de professores, preparação de materiais e melhorias nas escolas para o novo ano letivo

A
pós o período de reces-
so, por conta das férias 
escolares, os alunos da 
Rede Municipal de Ensi-

no de Santana de Parnaíba vol-
tam às aulas no próximo dia 06 
de fevereiro. A cidade conta com 
ensino 100% municipalizado, 
sendo a única cidade do Estado a 
ter o Ensino Médio de competên-
cia da Prefeitura.

 Durante esse recesso foi reali-
zado um mutirão de reformas e ma-
nutenções em todos os colégios 
que necessitavam dos reparos, que 
contemplaram reformas na parte 
elétrica e hidráulica, restauração na 
pintura dos ambientes e fachadas, 
nas coberturas e nas portas, am-
pliação de salas, substituição de pi-
sos, entre outros, tudo para receber 
os alunos com a estrutura prepara-
da para o ano letivo.

A cidade conta com 69 Co-
légios Municipais, dos quais se-
te unidades funcionam em perí-
odo integral. Nestas unidades, 
os alunos entram às 7h, saem às 
16h30 e recebem cinco refeições 
diárias. Todos os alunos da Rede 
recebem merenda escolar gratui-
ta, cujo cardápio é especialmente 
elaborado por uma nutricionista. 
Ao todo são mais de 60 mil refei-
ções servidas diariamente.

Atualmente, a Rede Municipal 
atende mais de 30 mil alunos e 
os estudantes são contemplados 
com materiais e uniformes esco-
lares gratuitos, com exceção do 
ensino médio noturno. 

O transporte escolar é mais 
um beneficio da Prefeitura, em 
alguns casos os alunos recebem 
passes escolares gratuitos e, em 
casos específicos, ônibus esco-
lares realizam o percurso levando 
os alunos que moram longe do 
Colégio em que estudam.

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Linda Marinho

Centro de Convivência do Idoso conta com Ônibus exclusivo
Texto: Sidnei Rodrigues

Fotos: Marcio Koch

Novo veículo visa transportar equipe da melhor idade para eventos e competições com mais conforto

A 
cada dia que passa o CCI 
– Centro de Convivência 
do Idoso - vem se desta-
cando em tudo que se pro-

põe a fazer. E para atendê-los da 
melhor maneira possível, a prefei-
tura vem proporcionando e reali-
zando uma séria de ações em be-
nefício da melhor idade.

A novidade é que agora os 
nossos idosos contam com um 
ônibus exclusivo e personaliza-
do que poderá leva-los do termi-
nal rodoviário até o CCI, além de 
transportá-los para os eventos e 
competições regionais, interesta-
duais e demais atividades. 

Desde novembro de 2015 
os idosos contam com um es-
paço de 3.000m², que conta 
com ambientes dedicados pa-
ra lazer, recreação, aulas de gi-
nástica, academia de muscula-
ção, piscina para realização de 
aulas de hidroginástica, atendi-
mento psicossocial e de assis-
tência social, aulas de alfabeti-
zação, entre outras atividades 
voltadas ao bem estar da turma 
da melhor idade. Além da locomoção até o terminal rodoviário o ônibus transportará os idosos para os campeonatos regionais e interestaduais

Colégios municipais estão preparados para receber os mais de 30 mil alunos que retornam as aulas no próximo dia 6 de fevereiro
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Agentes de Organização Escolar participam 
do curso de primeiro atendimento

O curso de orientação e preparação contou com 140 agentes escolares que aprenderam técnicas de prevenção de acidentes

N
a última quinta-feira, 02/02, 
a Prefeitura, por intermédio 
da Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, realizou no audi-
tório da Educação um curso de Pri-
meiro Atendimento.

Ministrado pela Dra. Nata-
lia Caldeira, o curso foi destina-
do aos agentes de organização 
escolar, cujo objetivo foi orien-
tar e ensinar a esses profissio-
nais medidas a serem tomadas 
em eventos resultantes da soma 
de diferentes fatores previsíveis 
e passíveis de prevenção.

Dividido em dois turnos, o 
curso contou com a participação 
de 140 profissionais que, além 
de serem orientados sobre ques-
tões ligadas à saúde e segurança, 
aprenderam as maneiras neces-
sárias para realizarem os primei-
ros socorros em casos como fe-
bre, convulsões, queimaduras, 
quedas, desmaio, engasgo, etc. 

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Fabiano Martins

Dra. Natália passa orientações e técnicas sobre os primeiros socorros aos agentes de organização escolar

Mais de 1400 Professores da Rede Municipal 
participam do Curso de Formação do SEFE

Texto: Renato Menezes
Fotos: Sandro Almeida

A
s aulas vão começar nes-
ta segunda-feira e, para 
receber os mais de 30 mil 
alunos nos 69 colégios 

da rede municipal, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Educa-
ção, promoveu nos dias 02 e 03 
de Fevereiro o Curso de Formação 
do SEFE – Sistema Educacional 
Família Escola – aos professores 
que atuam nas escolas da cidade.

As aulas aconteceram nos 
Colégios Tenente General Gas-
par de Godói Colaço (Centro), 
Ruth de Azevedo (Jardim São 
Luís) e Bem-te-vi (Cento e Vin-
te) e contaram com a participa-
ção de mais de 1400 professo-
res para conhecerem o material 
pedagógico que será utilizado 
em 2017 com os alunos dos en-
sinos infantil, fundamental (do 
1º ao 9º ano) e de educação es-
pecial, além de receber orien-
tações dos instrutores sobre a 
metodologia de ensino.

Este foi o terceiro ano do cur-
so de formação SEFE e, de acordo 
com a Secretaria de Educação, o 
objetivo é que o professor aprenda 
a utilizar o material da forma mais 
adequada, chegando preparado a 
sala de aula e desta forma contri-
bua na qualidade, aprendizagem e 
evolução do aluno nos estudos.

“É muito importante começarmos o ano com 
este curso preparatório, pois assim podemos 
conhecer o material com o qual vamos trabalhar 
com os alunos durante o ano todo. Isso mostra 
a preocupação da prefeitura com o professor e 
o aluno, pois só se consegue transformar um 
país pela educação.” 

Professores da Rede Municipal recebem orientações sobre o novo material pedagógico durante o curso de formação do SEFE

Elisabeth Martins – Professora de Ciências 
do CM. Paulo Freire

“Eu penso que esta ação capacita o 
professor para que ele esteja preparado  para 
desempenhar o seu papel. Estou há sete anos 

na rede municipal e vejo o trabalho que a 
prefeitura faz para estimular o professor e por 

tudo isso estão de parabéns”.

Leandro Geraldo – Professor de Geografia  
do CM. Leda Caira

“Nosso objetivo é passar 
aos inspetores as técnicas 
adequadas de se prestar 
um primeiro atendimento  
em uma situação de risco 
envolvendo  uma criança e 
com isso salvar uma vida”

Drª Natália Caldeira – 
Coordenadora do Curso 
do CM. Paulo Freire

“Eu aprendi muita coisa 
que com certeza será de 

grande ajuda no nosso 
dia a dia na escola, pois 
as crianças podem estar 
sujeitas a acontecer um 

acidente e com essas 
técnicas poderemos 

socorrê-las”

Yara Simão - Agente de 
Organização Escolar

Ação pioneira dentre os municípios da região visa investir no professor para aprimorar a qualidade de ensino



   Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba

Ano V - Edição 163
De 03 a 09 de fevereiro de 2017 5 OBRAS

Regional Fazendinha realiza limpeza e canalização 
dos córregos no Jaguari e Chácara Solar 2

Texto: Roberta Godoi
Fotos: Fabiano Martins

Lama e entulho foram retirados dos córregos para evitar enchentes e a proliferação do mosquito da dengue

A 
prefeitura, por intermé-
dio da Administração 
Regional Fazendinha, 
iniciou na última sema-

na a limpeza dos córregos e a 
canalização da Avenida Jaguari 
e da Rua Terra, respectivamen-
te nos bairros Jaguarí e Cháca-
ra Solar 2. 

O trabalho foi realizado du-
rante todo o dia e contou com 
ações como a retirada de lama 
e remoção dos entulhos, acu-
mulados no local por conta das 
fortes chuvas dos últimos dias, 
seguida pelo início da implan-
tação das tubulações nos cór-
regos do bairro.  

Com isso a prefeitura vi-
sa evitar possíveis enchentes, 
bem como o surgimento de fo-
cos de proliferação do mosquito 
da dengue, visando proporcio-
nar melhores condições de sa-
neamento básico aos munícipes 
dos dois bairros. 

Início dos trabalhos de 
canalização dos córregos 
nos bairros Jaguari e Vila 
Clementino irão contribuir 
para a redução no risco de 
enchentes e focos de dengue.

Ações de zeladoria e pavimentação beneficiam 
moradores de diversos bairros da cidade

Os trabalhos consistiram desde a limpeza de guias e sarjetas, poda de árvores a aplicação de asfalto

Texto: Renato Menezes
Fotos: Fabiano Martins e Sandro Almeida

D
ando continuidade aos tra-
balhos para melhorar as 
condições das ruas e es-
tradas do município, na úl-

tima semana, a prefeitura, por meio 
da Administração Regional Fazen-
dinha, realizou diversas ações para 
deixar a cidade ainda melhor para a 
população parnaibana.

Por conta das chuvas que cas-
tigaram o município e a região, a 
semana foi de muito trabalho pa-
ra as equipes que atuam na região 
da Fazendinha. No Jardim Santa 
Marta foi realizada a limpeza de ru-
as e sarjetas, bem como trabalhos 
de pintura das guias. Já na Aveni-
da Tenente Marques, foi realizada 
a poda de árvores ao longo desta 
que é a principal via de acesso que 
liga as regiões da Fazendinha, Cen-
to e Vinte e Cidade São Pedro com  
a região central da cidade.

Na região da Chácara Solar, 
a prefeitura realizou a pavimen-
tação da viela que liga as Ruas 
Marte e Urano e a concretagem 
da via de acesso de pedestres 
entre as Ruas Zodíaco e Andrô-
meda, além dos trabalhos de 
limpeza e terraplanagem da pas-
sagem entre as ruas Pedro Frias 
com a Belchior da Costa. Na 
Chácara das Garças foi coloca-
do cascalho na principal estrada 
de acesso ao bairro, facilitando 
o tráfego de veículos no local. Funcionários executam trabalhos de pavimentação e concretagem em vielas do bairro Chácara Solar e poda de árvores na Avenida Tenente Marques
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Curso de Corte e Costura foi iniciado e vai 
ajudar na formação de novos profissionais
Desenvolvido pelo Fundo Social, os cursos contribuem para a formação de profissionais para o mercado de trabalho

N
esta sexta-feira, 03/02, 
a Prefeitura, por meio do 
Fundo Social de Solida-
riedade, realizou a aula 

inaugural do curso de Iniciação 
Profissional em corte e costura 
na escola da moda, que agora fi-
ca localizada na rua Nicarágua, 
esquina com a Porto Rico, no 
jardim São Luís.

O curso tem como objetivo 
capacitar, valorizar e fazer com 
que os alunos desenvolvam no-

Texto: Cintia Almeida
Fotos: Sandro Almeida

“Já fiz diversos cursos 
que são oferecidos 
pelo Fundo Social e 
são todos ótimos. Eu 
gosto porque aqui 
fazemos amizades e 
aprendemos muito. 
Agradeço a Prefeitura 
por nos oferecer 
gratuitamente essa 
oportunidade.”

vas habilidades, para atuar em 
diversas áreas no mercado, for-
mal ou informal, fazendo com 
que o munícipe aprenda uma no-
va profissão que irá auxiliá-lo no 
orçamento doméstico.

A professora Alzira Pereira 
Rossetto falou sobre a primeira 
impressão que teve da turma: “Vi 
que são bem empenhados. Es-
pero conseguir passar os meus 
conhecimentos e despertar o 
espírito empreendedor de cada 
uma. Assim com certeza o traba-
lho renderá belos frutos” disse.

Maria Castro da Silva
Aluna  

Alunos participam do curso de geração de renda promovido pelo Fundo Social de Solidariedade
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CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO

DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 008/17 de 01/02/17 – Resolve, conceder Aposentado-
ria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais 
a servidora MIRIAN ROMAGNOLI EUPHRASIO, portadora do RG n.° 
7758744 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” 
da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 009/17 de 01/02/17 – Resolve, conceder Aposentado-
ria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais 
a servidora TAMARA SILVA CRUZ, portadora do RG n.° 6.005.307-0 
SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Mu-
nicipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 010/17 de 01/02/17 – Resolve, conceder Aposentadoria 
Voluntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a 
servidora ZAIRA DE PAULA, portadora do RG n.° 25.131.614-2 SSP/
SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Munici-
pal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 011/17 de 01/02/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Vo-
luntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao servi-
dor LAERT BATISTA RIBEIRO, portador do RG n.° 6.942.953 SSP/SP, com 
fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 012/17 de 01/02/17 – Resolve, conceder Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais a servidora IRINEIA 
GONÇALVES MOREIRA PINHEIRO, portadora do RG n.° 27.292.379-5 
SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Mu-
nicipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 013/17 de 01/02/17 – Resolve, conceder Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao servidor ANTONIO 
CARLOS VIEIRA, portador do RG n.° 14.505.669-7 SSP/SP, com funda-
mento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 01 de Fevereiro de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 001/17 – Proc. Adm. n.º 005/17

Objeto: Aquisição de dois veículos automotores de passeio.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber, que devido a problemas 
técnicos que impossibilitaram a disponibilidade do Edital junto ao portal 
utilizado no processamento dos Pregões Eletrônicos, é necessária a re-
publicação do presente instrumento convocatório.
Do Edital: O edital completo, republicado, poderá ser consultado e/ou 
obtido a partir do dia 01/02/17, no endereço eletrônico www.bll.org.br, 
através do acesso ao link BLL COMPRAS, acesso público.
Data de Abertura: 14/02/17, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 31 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

___________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 009/17 – Proc. Adm. nº 039/17

Objeto: Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis (frios e embutidos) para os Colégios da Rede Municipal de 
Ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 30/01/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 10/02/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

___________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 010/17 – Proc. Adm. nº 040/17

Objeto: Registro de preços para a aquisição de coifas para fogões de 
04 e 06 bocas para atendimento dos Colégios da Rede Municipal de 
Ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 30/01/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 10/02/17, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

___________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 010/17 – Proc. Adm. nº 040/17

Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de coifas para 
fogões de 04 e 06 bocas, para atendimento aos Colégios da Rede Mu-
nicipal de Ensino.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, após questionamen-
to por parte de licitantes interessados em participar do certame supraci-
tado, e reanálise da Secretaria Municipal de Educação, restou imperiosa 
a necessidade de retificação do objeto (conforme acima), bem como a 
correção e complementação do instrumento convocatório.
Determino, portanto, a retificação do edital baseado nos argumentos 

explanados, e no descritivo da SME. 
Devolvam-se os prazos legais, devido ao evidente impacto na elabora-
ção de propostas. 
Do Edital: O edital completo, retificado, poderá ser consultado e/ou ob-
tido a partir do dia 01/02/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana 
de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 13/02/17, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 31 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

___________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 118/16 – Proc. Adm. nº 1.236/16

Objeto: Registro de Preços para o Fornecimento de Itens de Enxoval 
de Bebê, parcelada pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento 
à solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 03/02/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 15/02/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de Fevereiro de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO

___________________________________________________

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - REPUBLICAÇÃO
Chamamento Público n.º 005/16 – Proc. Adm. nº 1677/16

Objeto: Credenciamento de credenciamento de clínicas (pessoas ju-
rídicas) especializadas em longa permanência para idosos de am-
bos os sexos (ILPI), capacitadas a oferecer as modalidades assis-
tenciais do tipo I, II e III (INCLUSIVE DA MODALIDADE III - Grau de 
dependência III).
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, devido o compare-
cimento de apenas uma empresa interessada na publicação inicial do 
objeto supra, serão devolvidos os prazos de credenciamento para que 
eventuais interessadas tenham novo prazo para apresentação, sem pre-
juízo da documentação já apresentada.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 02/02/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Prazo de credenciamento: das 17h00min da data de disponibilização 
do edital até às 17h00min do dia 17/02/17.

Santana de Parnaíba, 01 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício n.º 014/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.

Prezado Senhor Cleber Willian Pavaneli:

Vimos, pelo presente, solicitar o compa-
recimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
recebimento deste, perante este Departamento, para que tome ciência do des-
pacho exarado pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo nº 040/2016.

Desde já, apresentamos nossos protes-
tos de elevada estima e consideração.

Leonardo Corrêa Sigolo
Presidente da Comissão Permanente Processante

___________________________________________________

Ofício n.º 015/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.

Prezada Senhora Laila Aparecida Pereira de Oliveira Barbosa:

Vimos, pelo presente, solicitar o compa-
recimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a con-
tar do recebimento deste, perante este Departamento, para que tome ciên-
cia do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo nº 
041/2016.

Desde já, apresentamos nossos protes-
tos de elevada estima e consideração.

Leonardo Corrêa Sigolo
Presidente da Comissão Permanente Processante

___________________________________________________

Ofício n.º 016/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.

Prezada Senhora Vanessa Aparecida Mendonça dos Santos:

Vimos, pelo presente, solicitar o compa-
recimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a con-
tar do recebimento deste, perante este Departamento, para que tome ciên-
cia do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo nº 
046/2016.

Desde já, apresentamos nossos protes-
tos de elevada estima e consideração.

Leonardo Corrêa Sigolo
Presidente da Comissão Permanente Processante

___________________________________________________

CITAÇÃO

EDVALDO REIS FIRMINO:

Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente 
Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Ave-
nida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o 
Processo Administrativo n.º 003/2017, instaurado contra vossa senhoria por 
ABANDONO DE EMPREGO.

Leonardo Corrêa Sigolo 
Presidente da Comissão Permanente Processante

___________________________________________________

CITAÇÃO

MÁRCIO ALVES JACINTO:

Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente 
Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Ave-
nida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o 
Processo Administrativo n.º 005/2017, instaurado contra vossa senhoria por 
ABANDONO DE EMPREGO.

Leonardo Corrêa Sigolo 
Presidente da Comissão Permanente Processante

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam con-
vocados 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 enume-
rados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Enfermeiro: 091- Carla Patricia dos San-
tos Silva-RG/SP-33.151.825-9. Concurso Público 001/2014 PEB I 
(Educação Infantil): 074- Simone Martins de Souza Diorio-RG/SP-
23.646.323-8. PEB I (Educação Básica): 051- Noely Vanine Salles 
Rodrigues-RG/SP-32.322.937-2. Concurso Público 001/2015 Oficial 
Administrativo: 041- Tatiane Duvigem Alves-RG/SP-43.777.131-3; 
042- Grazielle Jesus Santos-RG/SP-37.434.988-5.

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 São Miguel Ar-
canjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital 
supracitado.
Processo Seletivo 005/2015 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 
025- Isaias da Silva Gomes Ribeiro-RG/SP-46.610.861-8.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO

O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fi-
ca convocado para apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua 
São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumera-
dos no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 002/2016 Médico com Especia-
lização em Pediatria: 004- Anderson Lemes dos Santos-RG/PR-
6.083.883-6.
                  

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 Ar-
canjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital 
supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico com Especialização em Ultras-
sonografia: 002- Katia Paula de Oliveira Xavier-RG/SP-56.978.376-8.                                

Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

___________________________________________________
                                                                                                                          

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO 

DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELE-
TIVO – EDITAL N° 005/2015, REALI-
ZADO     NO DIA 17/01/2016 E HO-
MOLOGADO EM 05/02/2016.

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Pau-
lo, PRORROGA por mais 01 (um) ano o prazo de validade do Pro-
cesso Seletivo - Edital n° 005/2015, tendo em vista seu vencimento 
em 04/02/2017, de acordo com o Edital nº 05/2015, Capítulo I, item 
1.2, por meio da Comissão Organizadora, para continuidade do pre-
enchimento dos cargos de Agente de Organização Escolar, Agente 
de Serviços Gerais, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Professor 
Adjunto, PEB II (Física) e PEB II (Educação Especial - Atendimento 
Educacional Especializado).
   

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017. 

                                                                  ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO
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