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Prefeitura realiza reuniões com a AES Eletropaulo
para solucionar as quedas de energia na cidade
Concessionária de Energia Elétrica afirmou que irá investir R$ 108,9 milhões em melhorias na rede elétrica do município
Fotos: Sandro Almeida e Fabiano Martins

P

ara solucionar a falta de
energia que ocorre em
bairros da cidade, a Prefeitura de Santana de Parnaíba tem intensificado esforços
em reuniões com os representantes da AES Eletropaulo nos
últimos meses, com importantes avanços para o município.
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Departamento Operacional da Guarda
Municipal é inaugurado no bairro Tamboré
Nova Base de Apoio dará ainda mais agilidade no atendimento às ocorrências e segurança na região
Fotos: Sandro Almeida e Fabiano Martins

P

ensando na segurança da
população, a Prefeitura,
em parceria com a Associação dos Empresários
do Pólo Empresarial Tamboré,
inaugurou no último dia 15 de fevereiro o Departamento Operacional da Guarda Municipal (2ª
CIA) do bairro Tamboré. Pag. 04
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Mais de 100km de via iluminadas
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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!
Por: Sidnei Rodrigues - Fotos: Fabiano Martins

Pontos de Visitação

Pontos de Visitação

Complexo Cultural Monsenhor Paulo Florêncio de Camargo

Centro de Apoio ao artesão
Espaço destinado à exposição
de trabalhos produzidos pelos
artesãos de Santana de Parnaíba,
além de realizar cursos e oficinas
de artesanato aos interessados em
desenvolver trabalhos manuais.
Algumas das peças expostas são
comercializadas e podem ser
adquiridas pelos turistas.
Está localizado no Largo da
Matriz, nº 86 no Centro Histórico
da cidade e funciona de segunda
a sexta, das 08 às 17h. Mais
informações no telefone 41542377.

O espaço, que é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São Paulo
(CONDEPHAAT), contém ambientes audiovisuais que mostram as
comidas típicas e as festas tradicionais da cidade, além de uma
sala de projeção onde o visitante pode conhecer a história de
Santana de Parnaíba desde a sua
fundação. Os visitantes também
poderão conferir dados relacionados às manifestações culturais
parnaibanas: do carnaval às manifestações religiosas, bem como a importância do Samba de
Bumbo, estudado pelo moder-

Morro do Voturuna

nista Mário de Andrade, além de
objetos do cotidiano da vila (roca, ralador de mandioca, tábua
de lavar); colunas de madeira;
ferragens; cabeções; muxarabi
(ou muxarabiê), e obras do Beneditino Agostinho de Jesus. Lo-

calizado na Praça da Matriz, no
Centro da cidade, o Complexo
Cultural funciona de terça a sexta-feira, das 08h às 17h e sábados, domingos e feriados, das
11h às 17h. Mais informações:
4154-6723.

CINTUR - Centro de Informações Turísticas
Localizado entre os municípios
de Santana de Parnaíba,
Pirapora do Bom Jesus e
Araçariguama, o Morro do
Voturuna, conhecido como
Morro Negro, era o ponto de
partida dos Bandeirantes, e
núcleo minerador na Capitania
de São Vicente, tombado
pelo CONDEPHAAT em 1982
por seu valor paisagístico,
arqueológico, biodiversidade e
importante refúgio da fauna e
flora regional.

Localizado na Praça 14 de Novembro, o CINTUR faz o atendimento ao turista e a comunidade,
além da distribuição de folhetos
e informativos sobre os pontos
turísticos e históricos da cidade,
serviços oferecidos e calendários
de eventos. O CINTUR também
oferece monitorias, pré-agendadas, aos grupos que visitam a
cidade 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. Mais
informações:
4154-1874

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 realizar 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
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949 vagas

15/02

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

Ocupação

Local de Trabalho

Quantidade de Vagas

Exclusivas p/deficientes

Escolaridade

Armazenista

Jaguara-SP

150

Auxiliar Administrativo

Barueri

10

X

Ens. Médio

Auxiliar de Depósito

Barueri

10

X

Ens. Méd/Incomp

Auxiliar de Enfermagem

Região

11

Auxiliar de Limpeza

Fazendinha

10

Ens. Médio

Ens. Médio
X

Ens. Médio

X

Fundamental

Auxiliar de Manutenção Predial

Polvilho

1

Cobrador de Transportes Coletivos

Fazendinha

10

Ens. Médio

Confeccionador de Caixa.de Papelão

Fazendinha

1

Conferente de Carga e Descarga

Cajamar

10

Corretor de Imóveis

Região

250

Ens. Médio

Costureira de Reparações de Roupas

Cajamar

1

Fundamental

Ens. Médio
X

Ens. Médio

Costureira em Geral

Alphaville

1

Fundamental

Empregada Doméstica

Alphaville

5

Fundamental

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industrial

Fazendinha

1

Ens. Médio

Motofretista

Centro

1

Ens. Médio

Operador de Máquinas Fixas, em Geral

Fazendinha

1

Ens. Médio

Operador de Extrusora de Borracha

Fazendinha

1

Ens. Médio

Operador de Teleatendimento Híbrido

Alphaville

100

Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo

Alphaville

300

Ens. Méd/Incomp

Operador de Telemarketing Ativo

Tamboré

60

Ens. Médio

Químico

Fazendinha

1

Superior

Representante Comercial Autônomo

Fazendinha

1

Superior

Técnico de Enfermagem

Região

10

Ens. Médio

Vendedor de Auto Peças

Tamboré

1

Ens. Médio

Vendedor Pracista

Fazendinha

2

Ens. Mèdio

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”
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A 9ª melhor cidade para se investir do país
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Prefeitura realiza reuniões com a AES Eletropaulo
para solucionar as quedas de energia na cidade
Concessionária de Energia Elétrica afirmou que irá investir R$ 108,9 milhões em melhorias na rede elétrica do município
Texto: Renato Menezes
Fotos: Sandro Almeida e Fabiano Martins

P

ara solucionar a falta de
energia que ocorre em
bairros da cidade, a prefeitura de Santana de Parnaíba tem intensificado esforços
em reuniões com os representantes da AES Eletropaulo nos últimos meses, com importantes
avanços para o município.
De acordo com os engenheiros e executivos da fornecedora de energia, causas ambientais e manutenções na rede
correspondem juntas, a 76%
das interrupções. Como solução, a Eletropaulo informou que
realizará poda de cerca de mais
de 14 mil árvores, instalação de
8 quilômetros de cabeamentos
elétricos, ampliando para 141
quilômetros o sistema “Spacer
Cable”, que diminui a necessidade de intervenções externas,
como o atrito com galhos de árvores, que interrompem o for-

necimento. A concessionária
informou que até o ano de 2022
serão investidos R$ 108,9 milhões em melhorias na rede elétrica do município.
A empresa de energia elétrica informou que está previsto para 2018, em Alphaville, a
inauguração de uma das mais
modernas Estações Transformadoras de Distribuição (ETD) do
Estado de São Paulo, em construção na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues desde
o ano de 2011. A nova unidade
de Santana de Parnaíba vai juntar-se às cidades de São Paulo
e Barueri como os únicos a receberem uma estação de grandes cargas para o fomento industrial. O município de Pirapora
do Bom Jesus também receberá
uma Estação Transformadora de
Distribuição (ETD), removendo
cerca de 10 mil pessoas desta
região que utilizam a energia fornecida por Santana de Parnaíba.

Equipe da concessionária realiza manutenção da rede de energia elétrica no Jd. São Luís

Projeto “Somos Água” da Carreta da Sabesp
chega a Fazendinha
O Projeto educativo que aborda o modo consciente de utilização da água acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro
em frente a USA Fazendinha

C

Texto: Renato Menezes
Fotos: Linda marinho

om o intuito de sensibilizar a população sobre
a importância da água e
a sua utilização de forma consciente, a Prefeitura de
Santana de Parnaíba, por meio
da Secretaria de Educação, trará nos dias 20 e 21 de fevereiro,
mais uma vez a carreta do projeto “Somos Água”, uma iniciativa
da Sabesp, que tem o objetivo de
ensinar, de modo interativo e divertido, o valor da água e o seu
ciclo na natureza.
Durante o percurso no interior da carreta, os visitantes poderão ter a sensação visual e auditiva, pois cada ambiente trata
de temas ligados a água de uma
forma divertida, com direito a um
cinema de 360 graus que mostra
o percurso da água desde a sua
formação, por meio das chuvas,
até a captação e encaminhamento para as estações de tratamento até a chegada às nossas casas. O espaço também contará
com jogos interativos, além de
falar sobre a importância racional da água e a preservação do
meio ambiente.
A carreta ficará estacionada
em frente a USA Fazendinha, das
08h às 16h30. Está agendada a
visita de alunos dos colégios da
região, mas o espaço também estará aberto ao público, e o acesso
é gratuito.

A carreta da Sabesp traz interatividade e informação para os visitantes sobre o uso consciente da água
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Construção de 9 Praças de Esportes
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Abertas as inscrições para os cursos
de Qualificação Profissional
Nos últimos anos mais de 4 mil pessoas concluíram os cursos de qualificação promovidos pela prefeitura
Texto: Renato Menezes
Fotos: Linda Marinho

C

om o objetivo de promover a capacitação de profissionais para o mercado
de trabalho, a Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semedes), informa que estão abertas as inscrições para os cursos de
qualificação das seguintes atividades: pedreiro (assentador e revestidor), informática básica, recepção e
atendimento, programa time do emprego e de pintura e texturização.
Para participar o interessado
deve ter mais de 18 anos e comparecer na Semedes, localizada na
Avenida Tenente Marques, 5720,
portando cópia e documentos originais de identidade (RG) e comprovante de residência para preenchimento da ficha de inscrição. As
aulas serão realizadas no Centro
Profissionalizante da Construção
Civil, situado na esquina da Avenida das Conchas com a Rua do Pirarucu, no bairro Cidade São Pedro.
Para tirar dúvidas ou obter
mais informações os interessados devem entrar em contato
com a Semedes nos telefones:
(11) 4622-8266 ou 4622-8250
que funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Oportunidade de qualificação em cursos de pedreiro, informática, recepcionista e outras profissões

Departamento Operacional da Guarda
Municipal é inaugurado no bairro Tamboré
Nova Base de Apoio dará mais agilidade no atendimento às ocorrências na região
Texto: Renato Menezes
Fotos: Sandro Almeida e Fabiano Martins

P

ensando na segurança da
população, a Prefeitura, em
parceria com a Associação
dos Empresários do Pólo
Empresarial Tamboré, inaugurou no
último dia 15 de fevereiro o Departamento Operacional da Guarda Municipal (2ª CIA) do bairro Tamboré.
Localizado na esquina da Rua
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues com a Alameda América, a
nova base de apoio da GMC visa
aproximar os agentes de segurança da população para que possam
responder rapidamente as ocorrências específicas da localidade.
A exemplo do Departamento Operacional do Parque Santana, a nova unidade vai auxiliar a
Guarda Municipal na manutenção
da segurança da região formada
pelos bairros Alphaville e Tamboré. Para isso, contará com o

efetivo formado por cerca de 90
guardas e 10 viaturas. O departamento será comandado pelo Inspetor Marcelo Toledo e auxiliado
pelos GMCs responsáveis pelo
patrulhamento da região.
Esse novo modelo faz parte da
descentralização dos comandos intermediários da guarda, que, para
efeito de distribuição do efetivo, dividiu o território municipal em 3 áreas:
Centro/Parque Santana; Alphaville/
Tamboré, e Fazendinha, constituindo os chamados Departamentos
Operacionais ou Setoriais.
Adotando esse sistema de
Patrulhamento Inteligente, as incidências criminais são identificadas com muito mais precisão,
para que o GMC esteja no lugar
onde os delitos, estatisticamente, são mais frequentes, além de
ser estrategicamente posicionados nas principais vias de entrada
e saída do município.

Guardas Municipais posam em frente ao novo Departamento Operacional da GMC no bairro Tamboré

“Com essa nova base vai
melhorar e muito mais a
segurança dos bairros de
Alphaville e Tamboré”.

“Há mais de três anos estamos
trabalhando neste projeto que hoje
foi concluído e tenho a certeza que
essa nova base trará mais segurança
e isso vai contribuir para a chegada
de novas empresas para a região”.

Valter Baptista
Presidente da Antilhas

João Rodrigues, presidente da
Associação dos Empresários do
Polo Empresarial Tamboré.

“A nova base será de grande
ajuda para a Guarda Municipal
resolver de forma rápida e
mais efetiva na resolução das
ocorrências e no combate a
violência em nossa cidade”.
Antonio Zinczynszyn,
Comandante da GMC
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Mais de 100km de vias pavimentadas e recapeadas
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Colégios Municipais realizam a aplicação
de repelentes nos alunos da rede pública
Pelo segundo ano consecutivo é realizada a ação de imunização das unidades educacionais contra o mosquito Aedes Aegypti

C

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Fabiano Martins

om o objetivo de redobrar as ações preventivas
para combater o vírus da
Dengue, Zika e Chikungunya, a prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, está realizando, pelo segundo ano seguido, a aplicação de
repelentes em todos os alunos
das escolas da rede pública.
Assim que os alunos chegam
ao colégio eles recebem a aplicação do produto, para evitar a ação
do mosquito Aedes Aegypti. Os pais
dos alunos receberam uma autorização na qual declaram que autorizam que os professores façam uso
do repelente em seus filhos.
“Esse trabalho é essencial,
pois além da prevenção tornamos
esses alunos agentes multiplicadores dessa ação, pois conscientizar e prevenir é a melhor maneira para combater esse mosquito, é
um orgulho ver uma criança engajada nesta causa”, diz o secretário
de educação Clecius Romagnolli.
A prefeitura distribuiu repelente
em todos os colégios da rede pública de ensino. Ao todo 32 mil alunos serão beneficiados com essa
ação, que no ano passado foi destaque na grande mídia do Brasil.

Professores realizam a aplicação de repelente nos alunos, como forma de intensificar o combate ao mosquito da Dengue

“Assim que os alunos chegam à
escola, passamos o repelente em
cada uma, em seguida fazemos
uma roda e conversamos sobre
a dengue e sobre quais são as
ações que devemos fazer para
evitar a contaminação.”
Professora Marlene Aparecida

“Além de todo esse cuidado,
realizamos um trabalho diferenciado
dentro da sala de aula, desenvolvendo
atividades que além de divertir os
alunos também ensinam de maneira
lúdica, sem contar que esse trabalho
de conscientização é levado da escola
pra casa, esse trabalho desenvolvido
pela prefeitura e pela educação é
inovador e essencial.”
Professora Tânia Cristina

DICAS CONTRA A DENGUE

Repelente caseiro
Ingredientes:
500 ml de álcool de cereais;
10 g de cravo-da-índia;
100 ml de óleo de amêndoas, mineral ou outro qualquer.
Modo de preparo: Coloque o álcool e o cravo da índia num frasco escuro
com tampa ao abrigo da luz por quatro dias. Mexa esta mistura 2 vezes por
dia, de manha e à noite. Coe e junte o óleo corporal, agitando ligeiramente. Coloque o repelente num recipiente spray e aplique na pele diariamente.

Colégio Municipal do bairro Sítio do Morro
atenderá cerca de 800 alunos
A Prefeitura está construindo mais duas escolas em outras regiões da cidade para atender a demanda de alunos do município

D

Texto: Cintia Almeida
Fotos: Marcio Koch

ando continuidade aos investimentos na área educacional e visando atender a demanda crescente
de alunos do município, a Prefeitura, por meio da Secretaria de
Obras, está avançando nas obras
do colégio no bairro Sítio do Morro, que irá gerar 480 vagas, por
período, para os alunos dos ensinos fundamental e médio.
Localizado na Estrada Velocino de Araújo Barros, a unidade
está em fase de alvenaria, que envolve acabamento interno, revestimento de paredes, entre outros. A
construção está em estágio avan-

çado, com cerca de 70% dos trabalhos concluídos. Na última semana foi iniciado o revestimento
da parte externa da unidade, bem
como a instalação da cobertura da
quadra poliesportiva do colégio.
Com uma área construída de
3.400m² a escola do bairro Sítio
do Morro contará com 14 salas
de aula, cozinha, refeitório, enfermaria, quadra, salas de culinária
e informática, biblioteca, além de
um amplo estacionamento.
De acordo com a secretaria responsável pelos trabalhos,
a previsão é que a unidade educacional seja inaugurada no fim
do 1º semestre de 2017 e atenda
mais de 800 alunos.

Imagens dos trabalhos realizados no Colégio Sítio do Morro, cujas obras encontram-se em estágio avançado
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Construção de colégio no bairro Sítio do Morro
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Cursos de geração de renda e palestras promovem
qualificação profissional e desenvolvimento social
Penteado, colorimetria e maquiagem são alguns dos cursos oferecidos pela Prefeitura

Alunos participam de aula inaugural dos cursos de geração de renda que serão promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade.

N

Texto: Roberta Godoi
Fotos: Marcio Koch

a última segunda feira, 13/02, a Prefeitura, em parceria com a
Empresa de Desenvolvimento Social - CECON, pro-

moveram no Cine Teatro Coronel Raymundo uma palestra
sobre a excelência no atendimento ao público para as recepcionistas que atuam nas
unidades da Secretaria de Assistência Social.

Ministrado pela gestora de
processos Jamila Costa, o treinamento contou com a participação de cerca de 30 pessoas
e teve como intuito capacitar as
recepcionistas para que continuem realizando um atendimen-

to ainda melhor para a população que procuram as unidades
assistenciais da prefeitura.
Outro importante evento
promovido pelo Fundo Social
de Solidariedade, realizado
na última semana, foi a aula

inaugural dos cursos de geração de renda, que tem finalidade de promover a formação
básica dos alunos para que
possam produzir e gerar lucro
com a venda de seus produtos
de forma autônoma.

Mais de 20 pessoas participaram do evento, onde
obtiveram informações sobre os cursos de penteado,
colorimetria, docinhos para
festas, pedraria em chinelo e
maquiagem.
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O maior estoque de medicamentos da região
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CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO - 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO
OBJETO: 3º Termo de Prorrogação de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria
Contabilidade Pública.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba – CONTRATADA: CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/S LTDA – DATA: 30/01/2017 – 29/01/2018 VALOR GLOBAL: R$ 117.696,96 (Cento e dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa
e seis centavos) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
Santana de Parnaíba, 13 de fevereiro de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO - 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO
OBJETO: 4º Termo de Prorrogação de contrato de Prestação de Serviços de Assessoria
Contabilidade Pública.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba – CONTRATADA: INFOCONTABIL ASSESSORIA S/S LTDA – DATA:
01/02/2017 – 30/01/2018 VALOR GLOBAL: R$ 50.827,32 (Cinquenta mil oitocentos e
vinte e sete reais e trinta e dois) – VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
Santana de Parnaíba, 13 de fevereiro de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

“De acordo com o artigo 12, da Lei Federal nº8689, de 27 de julho de 1993, ficam convocadas a população, associações de bairros, entidades representativas da sociedade
civil e demais interessados, a participarem da audiência pública, a realizar-se no dia 23
de fevereiro de 2017, às 10h00, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua
Porto Rico, nº23, Jardim São Luiz, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para análise e ampla divulgação do relatório e prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2016,
da Secretaria Municipal de Saúde.”
Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2017.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 009/17 – Proc. Adm. nº 110/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua
Porto Rico, nº 796 – Casa 02 – Jardim São Luiz – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Srª. Jenniffer Nunes de Souza, para acomodar família de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 891,46 (oitocentos
e noventa e um reais e quarenta e seis centavos) mensais, pelo período de até 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, 16 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 010/17 – Proc. Adm. nº 111/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à
Rua das Parreiras, nº 055 – Casa 01 – Pq. Santana II – Santana de Parnaíba/SP, entre
esta municipalidade e a Srª. Vanusa Lopes Deodato, para acomodar família de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00
(setecentos reais) mensais, pelo período de até 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, 08 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 011/17 – Proc. Adm. nº 041/17
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de TATAMES EM E.V.A. em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/02/17 à Rua
Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 23/02/17, às 10h00min.
Santana de Parnaíba, 09 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
------------------------------------------------------------------AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 015/17 – Proc. Adm. nº 094/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado
de CARRINHO BERÇO PARA BEBÊ.
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/02/17 à Rua
Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 23/02/17, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
----------------------------------------------------------------REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 136/16 – Proc. Adm. Nº 1437/16
Registro de preços para locação de equipamentos de som, para apoio à infraestrutura de eventos geridos por todas as Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba,
pelo período de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma:
ATA 007/2017 – Empresa: Troupe Produções Ltda - EPP para o itens 21 – R$ 1.400/Sv,
23 – R$ 1.400,00/Sv, 34 – R$ 2.150,00 e 43 – R$ 2.770,00/Sv, ATA 008/2017 – Empresa: T.Som – Locação de Aparelhos de Som para Eventos Ltda – ME para os itens
01 – R$ 4.619,00/Sv, 03 – R$ 1.485,00/Sv, 05 – R$ 792,00/Sv, 06 – R$ 841,00/Sv, 07
– R$ 841,00/Sv, 10 – R$ 882,00/Sv, 13 – R$ 1.490,00/Sv, 16 – R$ 1.390,00/Sv, 17 –
R$ 1.390,00/Sv, 18 – R$ 1.630,00/Sv, 20 – R$ 1.390,00/Sv, 24 – R$ 1.600,00/Sv, 25
– R$ 1.400,00/Sv, 26 – R$ 1.320,00/Sv, 27 – R$ 1.355,00/Sv, 29 – R$ 1.390,00/Sv,
32 – R$ 1.817,00/Sv, 33 – R$ 2.400,00/Sv, 38 – R$ 2.350,00/Sv, 41 – R$ 2.200,00/Sv,
44 – R$ 2.450,00/Sv, 45 – R$ 2.440,00/Sv, 46 – R$ 2.345,00/Sv, 52 – R$ 2.400,00/Sv,
55 – R$ 891,00/Sv e 59 – R$ 795,00/Sv e ATA 009/2017 – Empresa: Power Sound Locações e Eventos Eireli – ME para os itens 36 – R$ 2.445,00/Sv, 42 – R$ 2.330,00/Sv,
47 – R$ 2.270,00/Sv, 48 – R$ 2.320,00/Sv, 49 – R$ 2.640,00/Sv, 51 – R$ 2.445,00/Sv,
53 – R$ 2.470,00/Sv, 56 – R$ 2.970,00/Sv, 57 – R$ 3.360,00/Sv e 58 – R$ 3.480,00/Sv.
Santana de Parnaíba, 10 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
------------------------------------------------------------------DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 008/17 – Proc. Adm. nº 109/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à
Rua Porto Rico, nº 796 – Casa 01 – Jardim São Luiz – Santana de Parnaíba/SP, entre
esta municipalidade e a Srª. Jenniffer Nunes de Souza, para acomodar família de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$
891,46 (oitocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos) mensais, pelo período de até 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, 16 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 02/2016
COMUNICADO nº 04/2017
DATAS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E
DEMAIS FASES DO CONCURSO
O Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, INFORMA aos candidatos inscritos no Concurso Público – Edital nº 02/2016, para a Prefeitura do Município de Santana
de Parnaíba, as datas previstas de divulgação dos resultados das provas realizadas em
29/01/2017, bem como, as datas de realização das demais etapas do concurso, conforme estabelecido a seguir:

DATAS

EVENTOS

Santana de Parnaíba, 16 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 016/17 – Proc. Adm. nº 102/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de PLAYGROUND MODULAR E
CORRELATOS, EM BASE DE METAL E/OU AÇO (sem instalação e com assistência técnica durante o período de garantia)
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 16/02/17 à Rua
Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 07/03/17, às 10h00min.

24/02/17

Divulgação do resultado das Provas Objetivas,
Dissertativas e de Títulos.

24/02/17

Divulgação do Edital de Convocação para realização das Provas Práticas para os cargos de
Agente de Serviços de Alimentação, Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil, Coveiro, Motorista, Oficial de Marcenaria e Técnico de Prótese
Odontológica, e Prova Prática de Informática para o cargo de Oficial Administrativo.

2, 3 e 6/03/17

Prazo recursal do resultado divulgado das Provas
Objetivas, Dissertativas e de Títulos.

Santana de Parnaíba, 15 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
----------------------------------------------------------------AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 017/17 – Proc. Adm. nº 106/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS.
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 16/02/17 à Rua
Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 06/03/17, às 10h00min.

11 OU 12/03/17

Realização das Provas Práticas para os cargos
de Agente de Serviços de Alimentação, Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil, Coveiro, Motorista, Oficial de Marcenaria e Técnico de Prótese
Odontológica, e Prova Prática de Informática para o cargo de Oficial Administrativo.

24/03/17

Divulgação do Resultado das Provas Práticas
para os cargos de Agente de Serviços de Alimentação, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Coveiro, Motorista, Oficial de Marcenaria e
Técnico de Prótese Odontológica, e Prova Prática de Informática para o cargo de Oficial Administrativo.

24/03/17

Divulgação do Edital de Convocação para realização da Avaliação Psicológica para o cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

27, 28 e 29/03/17

Prazo recursal do resultado publicado das Provas
Práticas e da Prova Prática de Informática.

02/04/17

Realização da Avaliação Psicológica para o cargo
de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

13/04/17

Divulgação do resultado da Avaliação Psicológica para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

17, 18 e 19/4/17

Prazo recursal da divulgação do resultado da
Avaliação Psicológica para o cargo de Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil.

07/05/17

Entrevista Devolutiva referente ao resultado da
Avaliação Psicológica para o cargo de Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil.

Secretário Municipal de Saúde
Dr. José Carlos Misorelli

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 007/17 – Proc. Adm. nº 084/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situada a Estrada Municipal da Bela Vista, nº 1001 – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a empresa Embrassu – Eventos e American Bar Ltda, representada por seus sócios
Pedro Lacialamella e Rosângela Rodrigues Lacialamella, para sediar eventos vinculados à
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por evento, em 14 datas a serem definidas até a data limite de 31/12/2017,
de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

André Lourenço Corrêa
Secretário da Comissão Permanente Processante

Santana de Parnaíba, 15 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CITAÇÃO
Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2017.
ANDERSON DA SILVA BORGES:
Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80,
Centro, Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 008/2017,
instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.
Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante
----------------------------------------------------------------CITAÇÃO
Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2017.
EDVALDO REIS FIRMINO:
Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida 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.
Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante
------------------------------------------------------------CITAÇÃO
MÁRCIO ALVES JACINTO:
Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida 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.
Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante
----------------------------------------------------------------CITAÇÃO
Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2017.
PAULO SILAS DOS SANTOS ARAÚJO:
Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro,
Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 006/2017, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.
Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante
--------------------------------------------------------------Ofício n.º 021/2017 – C.P.P. – SMNJ
Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2017.
Prezado Senhor Gilton Darlei Alves Xavier:
Vimos, pelo presente, cientificar a designação de oitiva de testemunha de
acusação no Processo Administrativo nº 057/2016, onde figura como indiciado, para o dia
22 de fevereiro de 2017, às 10h30 na sede da Comissão Permanente Processante, sito à
Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba.
Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante
----------------------------------------------------------------Ofício n.º 026/2017 – C.P.P. – SMNJ
Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2017.
Prezada Senhora Melissa Targa Pessoa:
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar desta publicação, perante este Departamento, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo nº 144/2015.
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

ATENÇÃO: As divulgações dos resultados e convocações para as
demais etapas do concurso serão divulgadas na Imprensa Oficial do
Município e estarão disponíveis nos sites:
www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

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 001/2013 Assistente Técnico Jurídico: 020- Guilherme Monteiro Topan-RG/SP-36.635.029-8; 021- João Paulo Mineiro-RG/SP-42.942.109-6. Concurso
Público 002/2013 Enfermeiro: 093- Ana Paula Gonçalves Cruz-RG/SP-40.211.086-9.
Concurso Público 001/2014 PEB I (Educação Infantil): 075- Cristiane Santos Conceição-RG/SP-37.201.541-4; 076- Thais Cristina Ballet-RG/SP-32.841.341-0; 077- Enicléia Alves Pereira Moricz-RG/SP-50.184.062-X. PEB I (Educação Básica): 053- Edmara Sandra Alves-RG/SP-28.943.841-X; 054- Bruna Alves da Silva-RG/SP-40.065.014-9.
Concurso Público 001/2015 Oficial Administrativo: 043- Barbara Ribeiro Martins-RG/
SP-54.873.282-6. Professor Adjunto: 087- Ana Paula da Costa-RG/SP-29.681.725-9;
088- Wellington de Jesus Oliveira-RG/SP-49.001.493-8; 089- Elaine Nascimento Lima
Silva-RG/SP-44.150.836-4; 090- Cleide Fernanda Roberto Alves-RG/SP-29.989.654-7.
Concurso Público 001/2016 Monitor Assistencial: 007- Maria das Dores Teixeira de
Souza Imperiano-RG/SP-49.869.546-3.
CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados 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 001/2015 PEB II (Ciências): 001- Cristiane Bitencourt da Costa-RG/
SP-59.420.498-7. PEB II (Matemática): 011- Aparecida Gomes da Silva Assunção-RG/
SP-16.310.303-3; 012- Juliana Carolina Strobio Duque-RG/SP-43.208.687-0. Processo
Seletivo 005/2015 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 030- Isabela Preto Salermo-RG/SP-49.208.288-1.
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 002/2016 Médico com Especialização em Pediatria:
005- Debora Jukemura-RG/SP-34.900.014-1.
CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocado 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 Infantil): 001- Aurelino Paulo dos Santos-RG/SP-28.287.259-0; 002- Alessandra Aparecida Felix Ribeiro Theodoro-RG/SP-24.336.359-X.

Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
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