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FUNDO SOCIAL - PÁG. 2

Moradores participam do 
1º Mega Bazar de 2019

CULTURA - PÁG. 3

Prefeitura apresenta 
Plano de Ação à UNESCO

ESPORTE - PÁG. 4

Pentacampeão Edmílson cria o 
F.C. Sky Brasil com sede e centro 
de treinamento em Santana de 
Parnaíba. PG. 3

AGENDA DA SEMANA

Passeio Ciclístico
Dia 16 de junho - 9h30

Local: Alphasítio / Alphaville

O velhinho do busão
Dia 22 de junho - 20h (Chegar 1h antes)

Local: Cine Teatro Coronel Raymundo

A Dama e o Vagabundo
Dia 23 de junho - 16h (Chegar 1h antes)

Local: Cine Teatro Coronel Raymundo

1, 2, 3 tem porquinho outra vez
Dia 16 de junho - 16h (Chegar 1h antes)

Local: Cine Teatro Coronel Raymundo

CULTURA
Evento que une tradição 
e fé contará com 4 
celebrações religiosas 
além da procissão e uma 
programação especial para 
moradores e turistas. PG. 3

Fundo Social de Solidariedade re-
cebe doação de mais de 2 mil pe-
ças de roupas do SENAI Suzana 
Dias para a Campanha do Agasa-
lho 2019. PG. 3

SOCIALESPORTE
A Nova FATEC será destinada a 
realização de cursos voltados a 
indústria 4.0 e formará cerca de 
mil alunos por ano. PG. 2

OBRAS

Foto: Fabiano Martins

Parnaibano é escolhido 
para jogar no Corinthians

MEIO AMBIENTE

Com o tema “Eucaristia, fonte de vida para o jovem em Missão”, evento deve atrair milhares
de turistas ao Centro Histórico para a programação  e os 800 metros de tapetes coloridos

Tradicional celebração de Corpus Christi 
acontece dia 20 em Santana de Parnaíba

Mais de mil pessoas participaram da
2ª edição do Alphaville Amor Animal - Pág. 2
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Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

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

817 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.

Ajudante de
acabamento de 
fundição

10

Analista
administrativo

3 X

Atendente de
telemarketing 

15 X

Auxiliar
administrativo

8 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de linha 
de produção

6 X

Carpinteiro
de obra

6

Colorista 3

Corretor de
imóveis

300

Eletricista de 
obras

6

Encanador 6

Funileiro de
automóveis
(reparação)

5

Manicure 5

Marceneiro
de móveis
planejados

2

Moldador de
bloco na fundição

2

Montador 5 X

Montador de 
transformadores

2

Montador de veí-
culos (reparação)

5

Motofrentista 15

Operador de
moínho (proces-
so de moagem)

3

Operador de
telemarketing
ativo e receptivo

5 X

Operador de
caldeira

1

Operador de
retro-escavadeira

2

Operador de tele-
marketing ativo

250

Operador de
telemarketing
receptivo

35 X

Operador de tlmk. 
ativo e receptivo

100

Soldador 2

Técnico de
manutençao 
eletrônica

5

Texto: Karina Abel
Foto: Sandro Almeida

na Campanha do Agasalho des-
te ano. 

Outra ação social voltada 
a campanha acontecerá no dia 
28 de junho, em um Jantar Be-
neficente no Espaço Savana Al-
phaville, localizado na Avenida 
Alphanorte, 2200. O dinheiro ar-
recadado através da venda dos 
ingressos será revertido na con-
fecção de agasalhos para crian-
ças de 1 a 10 anos. A entrada pa-
ra o evento pode ser adquirida no 
Fundo Social, que fica na Rua To-
pázio, 65, Jardim Parnaíba. Infor-
mações no telefone  4154-6248.

N
a quinta feira (13), no Co-
légio Municipal Colaço, o 
Fundo Social de Solida-
riedade deu início ao Me-

ga Bazar, que foi aberto ao públi-
co, tendo como foco as famílias 
cadastradas nos CRAS e NAS 
do município e as que se encon-
tram em situação de vulnerabili-
dade social. As peças puderam 
ser adquiridas gratuitamente e 
não havia limite para quantida-
de. Na ocasião foram distribuídas 
roupas e calçados arrecadados 

Mais de mil pessoas 
participaram da 2ª edição do 

Alphaville Amor Animal

C
ães e gatos são depen-
dentes física e afetiva-
mente dos seres huma-
nos. E ter um animal 

desses em casa significa assu-
mir a total responsabilidade pelas 
suas atitudes, além de mantê-los 
em perfeitas condições de saúde. 

E visando proporcionar um 
dia de interação para os pets e 
seus donos, no último domingo 
(09), a prefeitura realizou a 2ª 
edição do Alphaville Amor Ani-

Texto: Cintia Almeida
Foto: Marcio Koch

MEIO AMBIENTE FUNDO SOCIAL

Fundo Social de Solidariedade realiza 1º 
Mega Bazar da Campanha do Agasalho 2019

que o mercado de trabalho ne-
cessita. Com este objetivo, a Se-
cretaria de Obras tem avançado 
na construção da nova unidade 
da FATEC Santana de Parnaíba.

Localizada na Fazendinha, em 
frente a ETEC Anhanguera,  as 
equipes estão na etapa final da 

parte de alvenaria dos pavimen-
tos da unidade, que contará com 
14 salas de aula, 08 laboratórios 
de informática, laboratório e am-
bientes de projetos, sala de em-
presa júnior, biblioteca, praça de 
alimentação com cantina e refeitó-
rio, setor administrativo com sala 

P
ara preparar os jovens pa-
ra o mercado de trabalho, 
a prefeitura tem realiza-
do grandes investimentos 

no ensino profissionalizante, pa-
ra ocuparem os principais cargos 

Obras da Nova Fatec Santana
de Parnaíba estão avançadas

mal que contou com centenas 
de pessoas.

Durante o evento o público 
pôde conferir as palestras com 
o Biólogo Sérgio Rangel e o Pro-
motor de Justiça do Ministério 
Público de São Paulo, Silvio Fer-
nando de Brito, que falaram so-
bre a importância de promover o 
bem-estar animal, a conscienti-
zação e cuidado com os animais, 
além de assistirem as apresenta-
ções do Canil da Guarda Munici-
pal e aproveitar as opções de la-
zer para toda família.

O Biólogo Sergio Rangel foi um dos palestrantes 
da segunda edição do Alphaville Amor Animal

As pessoas puderam adquirir as peças gratuitamente 
no Mega Bazar realizado no Colégio Colaço

NOVOS TELEFONES
PAT CENTRO: 4154-5191 
4154-2214 / 4154-4187

PROCON CENTRO: 4154-7031

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

EDUCAÇÃO

Centenas de pessoas participam da 106ª edição da festa do Suru

F
é e louvor a Santo Antônio 
marcaram a tradicional fes-
ta do Suru, que foi realiza-
da no último domingo, 09 

de junho. Festejada há 106 anos, 
a comemoração reuniu centenas 
de pessoas de diversos lugares 

CULTURA

para prestigiar o evento realizado 
pela prefeitura.

Por volta das 8h da manhã 
muitos fiéis saíram a pé da Pra-
ça da Bandeira, no Centro Histó-
rico, em direção a Capela de San-
to Antônio, percorrendo cerca de 
seis quilômetros. Em seguida foi 

a vez dos romeiros com seus ca-
valos e charretes.

A comemoração contou ain-
da com missa que foi realizada na 
capela, quermesse, regada a be-
bidas e comidas típicas de festa 
junina, além de sorteio de diver-
sos brindes e shows musicais.

Texto: Cintia Almeida

Imagem das futuras instalações da nova Fatec. No destaque 
como ficará a nova unidade após a conclusão das obras

“Pra mim é uma satisfação muito grande participar 
e saber que a prefeitura de Santana de Parnaíba 
colabora muito também com a gente. Tenho dois 
filhos e trago eles na romaria, então pra gente é 
uma alegria participar dessa festa.” 

Josildo Ribeiro – Morador do Sítio do Morro

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

“É um evento importantíssimo que incentiva ainda 
mais o cuidado com os animais, porque muitas pes-
soas desconhecem as informações para proporcio-
nar o bem-estar do animal”
Silvio Fernando de Brito - Promotor de Justiça
do Ministério Público de São Paulo

“Eu acho muito legal a prefeitura 
fazer esse Mega Bazar, porque tem  
pessoas que não têm condições e 
todo mundo gosta pois são roupas 
boas. Eu vim no ano passado e es-

tou neste também.” 

Mara Almeida – Moradora

dos professores, coordenação e 
de reuniões,  além de um auditório 
com capacidade para aproxima-
damente 100 pessoas e estacio-
namento para 90 veículos.

A nova unidade oferecerá 
cursos voltados a indústria 4.0, 
que visa capacitar os jovens na 

informatização da manufatura 
por meio das tecnologias de in-
formação emergentes, como a 
Internet das Coisas. Para aten-
der este mercado, a nova FATEC 
contará com moderna estrutura 
e equipamentos que permitirão 
formar até mil alunos por ano.
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ESPORTE

Santana de Parnaíba é escolhida para ser sede
do clube de futebol F.C. Sky Brasil 

E
m coletiva realizada na últi-
ma quinta-feira (13), no Ville 
Sport Show, com a presen-
ça de autoridades munici-

pais, o Pentacampeão mundial da 
seleção brasileira Edmílson anun-
ciou o lançamento do clube de fu-
tebol FC Sky Brasil, que terá sede 
em Santana de Parnaíba.

O time, que será presidido pe-
lo ex-jogador, visa principalmen-
te a formação de atletas para o 
mercado do futebol. O novo clu-
be contará com investimento da 
Empresa Japonesa Skylight e, de 
acordo com a diretoria da equipe, 

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

O clube que será presidido pelo pentacampeão Edmílson contará com 
uma estrutura completa para o desenvolvimento de atletas de futebol

A 
prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultu-
ra e Turismo, promove no 

próximo dia 20 de junho a tradicio-
nal celebração de Corpus Christi.

Com o tema “Eucaristia: Fonte 
da Vida para o Jovem em Missão”, 
serão 50 toneladas de serragem e 
outros acessórios que darão forma 
aos mais de 800 metros de tape-
tes coloridos, divididos em mais de 
60 quadros temáticos que contam a 
história da celebração do Corpo de 
Cristo, confeccionados pelos mora-
dores da cidade, adultos e crianças, 
que além da serragem fornecida pe-
la prefeitura, exploram a criatividade 
para incrementar o seu quadro in-
cluindo objetos como pipoca, tam-
pinha de garrafa, argila, casca de 
ovo, cal, algodão, pó de café, entre 
outros, deixando o caminho da pe-
regrinação ainda mais bonito. 

A programação religiosa con-
tará com 4 celebrações (missas): 

Fundo Social recebe doação de 2500 peças do SENAI 
Suzana Dias para a Campanha do Agasalho 2019

Prefeitura realiza obras de revitalização em 
diversas vias e espaços públicos da cidade

M
otivados pela soli-
dariedade, nesta se-
mana, os alunos do 
SENAI Suzana Dias 

arrecadaram cerca de 2500 pe-
ças, entre roupas e coberto-
res para serem doados ao Fun-
do Social de Solidariedade. Dez 
turmas participaram da ação 
solidária em que os colabora-
dores da instituição organiza-
ram uma triagem para que to-

Texto: Karina Abel
Foto: Dario da Silva Souza

dos os agasalhos estivessem 
em bom estado. 

Na ocasião, a equipe do Fun-
do Social disponibilizou 20 cai-
xas para coletar as doações da 
Campanha do Agasalho e, no úl-
timo dia 11, a Presidente Volun-
tária do Fundo Social esteve na 
unidade para retirar as doações 
e agradecer os alunos e funcio-
nários pelo gesto de carinho e 
coletividade. As roupas e cober-
tores que irão aquecer o inverno 
de famílias da cidade podem ser 

adquiridas no Mega Bazar, que 
acontece nos bairros do muni-
cípio.

Para contribuir com as do-
ações os interessados podem 
procurar os postos de coleta 
que encontram-se no site ht-
tp://www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br/assistenciasocial/
campanhadoagasalho/ ou entre-
gar na sede do Fundo Social de 
Solidariedade que  fica  na Rua 
Topázio, 65, no Jardim Parnaí-
ba. Informações: 4154-6248.

Alunos e funcionários do SENAI entregam os agasalhos arrecadados 
para a Presidente Voluntária do Fundo Social de Solidariedade

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

às 8h30, 10h30, 12h, incluindo a 
missa campal às 15h30, seguida 
da tradicional procissão pelas ru-
as do Centro Histórico. O evento 
também contará com a Feira de 
Artesanato e alimentação, loca-
lizada respectivamente nas ruas 
André Fernandes, Pedro Procópio 
e nas Praças da Bandeira e 14 de 
Novembro. De acordo com a or-
ganização do evento, a expectati-
va é que a cidade receba mais de 
50 mil visitantes ao longo do dia. 

  
Sobre o Corpus Christi 

O nome Corpus Christi, vem 
do latim e significa “Corpo de Cris-
to”. A celebração teve origem em 
1243, em Liége, na Bélgica quan-
do a freira Juliana de Mont Cor-
nion teve visões de Cristo, onde 
era manifestado o desejo de que a 
ocasião fosse lembrada com des-
taque. Em 1264, o evento foi es-
tendido para toda a Igreja Católica, 
por determinação do Papa Urbano 
IV e atualmente é realizado em di-
versas partes do mundo.

P
ara melhorar as condições 
das ruas e estradas muni-
cipais, as equipes das Se-
cretarias de Serviços Mu-

nicipais e de Operações Urbanas 
realizaram, na última semana, 
uma série de ações em alguns 
bairros da cidade.

No Surú, os trabalhos es-
tão acontecendo na Estrada Eco-
turística do bairro e consiste na 

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

FUNDO SOCIAL

implantação de novas guias e 
sarjetas, além da colocação de 
calçadas e no recapeamento de 
alguns trechos da via, melhoran-
do o tráfego de veículos e trazen-
do mais segurança para motoris-
tas e pedestres. 

Na região do Cururuquara foi 
iniciada mais uma etapa da pavi-
mentação no bairro Recanto Ma-
ravilha III e nos bairros Jardim Cle-
mentino e Jaguari, onde também 
foi realizada a operação tapa bu-

Equipes trabalham na implantação de guias 
e sarjetas na Estrada Ecoturística do Surú

a escolha do município é estraté-
gica por oferecer toda a infraestru-
tura necessária para o desenvol-
vimento esportivo, por conta dos 
indicadores positivos nas áreas de 
segurança, saúde e educação.

Batizado de Telê Santana, o 
Centro de Formação de Atletas 

do clube ficará localizado no pró-
prio Ville Sport Show, no bairro 
do Refúgio do Bandeirantes, e a 
princípio contará com alojamen-
to para 60 acomodações, espaço 
para fisioterapia e recuperação fí-
sica, além de campo de futebol 
para treinamentos.

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

elaborado pela Prefeitura, Grupos 
Folclóricos, Gestores e Produto-
res Culturais, Conselho Municipal 
de Turismo e Conselho Municipal 
de Patrimônio, após o levantamen-
to das informações, feitas no perí-
odo de 90 dias, sobre as atividades 
criativas realizadas na cidade. 

A candidatura do município es-
tá voltada ao campo de artesanato 
e artes folclóricas, tendo como ele-
mento especial o “Samba de Bum-
bo”. O resultado preliminar será di-
vulgado na próxima segunda-feira 
(17), pelo Ministério de Relações 
Exteriores - MRE.

N
a última semana, na Secre-
taria de Cultura e Turismo, 
aconteceu a 3ª Audiência 
Pública de apresentação 

da candidatura de Santana de Par-
naíba a membro da Rede de Cida-
des Criativas da Unesco. 

Na reunião, que contou com 
a presença de representante da 
Unesco, da Secretaria de Cultu-
ra da prefeitura e artistas locais, 
foi apresentado o Plano de Ação, 

CULTURA

Secretaria de Cultura entrega Plano de 
Ação sobre Cidade Criativas à UNESCO

A realização do Plano de Ação contou o com auxílio técnico 
do consultor Américo Córdula contratado da UNESCO

raco em diversas ruas. No campo 
do Colinas da Anhanguera foram 
iniciados os trabalhos de subs-
tituição do gramado natural pe-
la grama sintética e a instalação 
do novo alambrado em volta do 
campo. Já nas futuras instala-
ções do Parque Fazendinha/120, 
estão sendo implantadas as gra-
des de proteção em toda a exten-
são territorial do parque para dar 
início aos trabalhos na parte in-
terna da área de lazer. 

Turistas acompanham a procissão pelas ruas do Centro Histórico
na celebração de Corpus Christi do ano passado

“Estou muito feliz. É um projeto que eu sempre 
sonhei. Sobre a escolha da cidade não poderia 
ser um lugar melhor! Sou morador de Santana de 
Parnaíba e sei da qualidade de vida que se tem aqui: 
Escola próxima e de qualidade, atendimento de 
saúde e segurança!” 

Edmílson - Pentacampeão com a seleção
brasileira em 2002  

Com o tema “Eucaristia, fonte de vida para o jovem em Missão”, evento deve atrair milhares
de turistas ao Centro Histórico para a programação  e os 800 metros de tapetes coloridos

Tradicional celebração de Corpus Christi 
acontece dia 20 em Santana de Parnaíba

“A cultura de Santana de Parnaíba tem contribuído 
com o desenvolvimento cultural e econômico, que tem 
uma grande importância para a cidade, assim como no 
Estado e no Brasil.”

Américo Córdula - Consultor da UNESCO 
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Jovem promessa do esporte 
parnaibano é aprovado em equipe

de Handebol do Corinthians

I
naugurado há cerca de um 
ano, o Centro de Iniciação ao 
Esporte Colinas da Anhangue-
ra (CIE Colinas) vem revelando 

jovens talentos para o esporte. E 
o garoto Luan Abreu, morador do 
bairro do Colinas da Anhanguera, 
é mais um esportista descoberto 
pela unidade  que, na última sex-
ta-feira (7), foi aprovado na pe-
neira de Handebol  e vai jogar no 
time do Corinthians.

O jovem, que não gostava de 
fazer atividade física, começou a 

Texto: Guilherme Balbino
Foto: Fabiano Martins

ESPORTE

praticar esporte assim que o CIE 
Colinas foi inaugurado, onde ele 
conheceu o Handebol e aprovei-
tou a oportunidade oferecida pela 
prefeitura. Com seu esforço e de-
dicação, juntamente com apoio 
dos professores do CIE e seus 
familiares, se inscreveu e conse-
guiu passar pela peneira de uma 
das grandes equipes do Brasil. 

Essa conquista mostra os resul-
tados dos investimentos feitos pela 
prefeitura no esporte, principalmen-
te com os jovens, tirando-os das ru-
as e do sedentarismo, estimulando-
-os a praticar atividades físicas.

Luan Abreu é o mais novo jogador 
de Handebol do time do Corinthians 

“Todo mundo tem que se exercitar, tem que se di-
vertir, e a prefeitura está fazendo um bom serviço 
na área esportiva.” 

Luan Abreu, aluno do CIE Colinas e atleta de 
Handebol do Corinthians

Dia Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa Idosa 

acontece dia 18/06

N
esta terça-feira (18/06) 
no Cine Teatro Coronel 
Raymundo, a Secreta-
ria de Assistência Social 

da Prefeitura realizará evento so-
bre o Dia Mundial de Conscienti-
zação da Violência contra a Pes-
soa Idosa.

Serão realizadas palestras 
sobre as leis que garantem a se-
gurança, bem como asseguram 
direitos e benefícios, os tipos de 

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

ASSISTÊNCIA SOCIAL

violência mais comuns sofridos 
pelos idosos, os cuidados na ali-
mentação, além de vídeos infor-
mativos e sobre a motivação na 
terceira idade. 

A data oficial instituída pe-
la Organização das Nações Uni-
das (ONU) foi dia 15 de junho 
onde o intuito é criar uma consci-
ência mundial, social e política so-
bre a existência da violência con-
tra a pessoa idosa de modo que as 
políticas públicas sejam mais rigo-
rosas para proteger os mesmos.

Evento contará com palestras e vídeos voltados 
a conscientização e proteção aos idosos

Santana de Parnaíba terá
Posto do Cartório Eleitoral

no Centro Histórico

V
isando oferecer aos mo-
radores parnaibanos o 
maior número de servi-
ços públicos na cidade, 

em breve a prefeitura contará com 
um posto fixo do Cartório Eleitoral.

A unidade será instalada na 
Rua São Miguel Arcanjo, entre o 
Velório Municipal e a Secretaria de 
Obras e oferecerá todos os servi-
ços ligados a Justiça Eleitoral co-
mo o alistamento eleitoral (emis-

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

GERAL

são de título de eleitor), apuração 
de votos da municipalidade e di-
plomação dos candidatos eleitos 
de um município (vereadores e 
prefeitos), sendo responsável por 
coordenar os eleitores domicilia-
dos na cidade.

De acordo com órgão res-
ponsável, os trabalhos de imple-
mentação da unidade já foram 
iniciados e a previsão é que o 
órgão eleitoral comece a funcio-
nar no início do segundo semes-
tre de 2019.

Com o posto fixo do Cartório Eleitoral de Santana de Parnaíba os 
eleitores que votam na cidade não precisarão mais se deslocar 
até Barueri para resolver assuntos ligados ao processo eleitoral 

ESPORTE

Fundação Eprocad de Santana de Parnaíba é a única do Brasil escolhida para 
participar do Street Football World Festival na França

N
a próxima semana qua-
tro jovens parnaibanos 
viajarão para a França 
para participar do Stre-

et Football World Festival 19 - 
SFWF, que acontece na cidade 
de Lyon do dia 29 de junho ao 

Texto: Willian Rafael
Foto: Acervo Eprocad

dia 08 de julho, paralelamente a 
Copa do Mundo de Futebol Fe-
minino da FIFA.

Acompanhados de um líder 
da delegação e um jovem líder, 
os educandos que  frequentam 
a Fundação Eprocad participa-
rão de jogos de futebol, oficinas 
educativas e programas cultu-

rais com mais de 200 crianças 
e adolescentes carentes de 40 
entidades de todo o mundo.

A intenção do evento é pro-
porcionar dez dias intensos de 
trocas de experiências e vivên-
cias de novas culturas, além de 
ser uma boa oportunidade para 
mostrar os trabalhos desenvolvi-

dos e buscar novos patrocínios. 
Neste ano os organizadores 

do SFWF 19 priorizaram a parti-
cipação de instituições que utili-
zam o futebol como instrumen-
to de empoderamento feminino, 
sendo a Eprocad a única orga-
nização brasileira selecionada 
para participar do evento.
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ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL SOCIAL DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

PROJETO CRESCER

EDITAL Nº. 02/2019
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SMAS), de acordo com a Lei Municipal nº. 3.615, de 30 de março 
de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal Nº. 4098, de 19 de abril de 2018, e com 
o Decreto Municipal Nº. 4109, de 30 de maio de 2018, faz saber que será realizada, por 
meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Núcleos de Assistência 
Social (NAS) do Município, a seleção de participantes para o Projeto Crescer.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O processo seletivo do Programa Municipal Social de Qualificação Profissional e 
Reinserção no Mercado de Trabalho para o Projeto Crescer, realizado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, destina-se à seleção, por tempo determinado, de 
participantes em situação de vulnerabilidade social extrema, conforme os dispostos no 
art. 1º. do Decreto 4.109/2018, para a participação de cursos de qualificação e para o 
desenvolvimento de atividades práticas em unidades da SMAS ou em outros órgãos da 
Prefeitura.

2. Conforme disposto nos artigos 2º. e 3º. do Decreto Nº. 4098/2018, as ações de 
qualificação profissional para a reinserção no mercado de trabalho serão realizadas 
através de metodologias teóricas e práticas.

3. As atividades práticas na SMAS estão ligadas ao apoio em tarefas e serviços gerais 
cotidianos das unidades de Proteção Social Básica. As atividades teóricas contemplam 
cursos, palestras, treinamentos, encontros de convivência e fortalecimento de vínculos, 
entre outros. 

4. As atividades práticas e teóricas em outros órgãos da Prefeitura serão definidas com 
base na celebração de parcerias por Termos de Cooperação Intersecretarial. Os termos, 
na íntegra, estarão disponíveis no site da Prefeitura de Santana de Parnaíba, no seguinte 
link: http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/portaldatransparencia/asssist_social/
programa_qualificacao.html.

5. O participante do projeto deverá dedicar 30 (trinta) horas semanais para as atividades 
programadas, correspondendo à 6 (seis) horas diárias.

6. A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba concederá aos selecionados para o 
projeto:

a) o pagamento de uma bolsa-auxílio mensal, no valor de 01 (um) Salário 
Mínimo Nacional; 

b) fornecimento mensal de cesta básica; 
c) fornecimento de vale transporte, desde que o integrante do Programa 

comprove residir a mais de 02 km (dois quilômetros) do local onde serão 
efetuadas as atividades;

7. Os contratos de participação terão o prazo de 09 (nove) meses de duração.

8. Serão selecionados 20 participantes, por meio dos CRAS e NAS, conforme a 
apresentação de relatórios sociais pelas equipes técnicas.

2. DA SELEÇÃO
1. A seleção das participantes, conforme o parágrafo único do artigo 5º. do Decreto 
4098/2018 e dos artigos 4º. e 5º. do Decreto 4109/2018, será realizada pelas equipes 
técnicas dos CRAS e NAS, mediante a apresentação do relatório social da família.

2. Os principais critérios socioeconômicos, para orientar os trabalhos técnicos dos CRAS 
e NAS, estão dispostos no art. 6º. do Decreto 4.109/2018.

3. Para participar do Programa Municipal Social de Qualificação Profissional e Reinserção 
no Mercado de Trabalho, consoante o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 3.615/2017, 
o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) ser maior de 18 (dezoito) anos em situação de desemprego há mais de 30 
(trinta) dias, que não esteja gozando do recebimento do seguro desemprego 
ou outros benefícios da seguridade social (auxílio doença, auxílio acidente, 
aposentadoria de qualquer natureza, pensão por morte ou benefício de 
prestação continuada, entre outros). 

b) residir no Município de Santana de Parnaíba, mediante comprovação, por 
meio de documento, a saber, contas de água, luz ou telefone, ou declaração, 
firmada sob as penas de Lei, na hipótese de residir com terceiros.

4. A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo candidato interessado, não se aceitando 
a inscrição condicional, por procuração, por via postal ou qualquer outro meio.

5. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das 
instruções e condições da presente seleção pública estabelecidas neste edital, das 
normas legais instituídas pela Lei Municipal 3.615/2017 e pelo Decreto 4098/2018, não 
podendo o mesmo alegar qualquer espécie de desconhecimento.

6. Fica vedada, no momento da admissão, a participação de candidato que tenha, entre 
os membros de sua família, pessoa beneficiada pelo Programa Municipal Social de 
Qualificação Profissional e Reinserção no Mercado de Trabalho, sendo a inscrição do 
mesmo cancelada independentemente da ordem de classificação.

7. Verificado a qualquer tempo o recebimento da inscrição de candidato que não atenda 
a todos os requisitos fixados neste Edital, a mesma será imediatamente cancelada, bem 
como poderá acarretar eventual exclusão/desclassificação do candidato da presente 
seleção.

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

1. A avaliação social a ser realizada pelo CRAS ou NAS será baseada na seguinte 
lista decrescente de critérios socioeconômicos, mencionados no art. 6º. do Decreto 
4.109/2018:

a) menor renda bruta familiar per capita; 
b) maior tempo de desemprego; 
c) ser mulher arrimo de família;
d) família com maior número de dependentes, considerando estes crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

2. 3% (três por cento) das vagas do Programa Municipal Social de Qualificação 
Profissional e Reinserção no Mercado de Trabalho, conforme disposto no § 1º. do art. 
3º. da Lei 3615/2017, será reservada para pessoas com deficiência. Caso as vagas 
destinadas à participantes com deficiência não tenham ultrapassado o limite e não sejam 
preenchidas, as vagas serão disponibilizadas para o preenchimento de selecionados da 
lista geral.

3. Caso seja necessário, a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba poderá solicitar, 
para a habilitação no processo seletivo, o exame médico para a avaliação das condições 
de saúde do participante.

3.1. O candidato que, mediante laudo médico, for avaliado como “apto”, 
continuará participando do processo seletivo.
3.2. A habilitação ou não das condições de saúde são de caráter eliminatório 
para efeito de participação no Programa, não cabendo qualquer recurso ou 
pedido de revisão.

4. A lista final dos candidatos selecionados, assim como todos os atos do processo 
seletivo, será divulgada no sítio (site) da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba - por 
meio do link “Chamamento Público - Assistência Social”  (http://www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br/portaldatransparencia/asssist_social/programa_qualificacao.html).

4. DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO

1. Para o início da participação no Programa, o selecionado será convocado a apresentar 
a documentação solicitada e, posteriormente, a assinar o termo de adesão.

2. O candidato selecionado deverá apresentar os seguintes documentos originais: 
a) Documento de Identidade (Registro Geral - RG); 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
c) Certificado de Reservista, quando se tratar do sexo masculino - caso não 

tenha recebido o seu documento original, em função da idade, será aceito, 
em caráter excepcional, o protocolo ou equivalente, desde que mediante 
comprometimento da entrega da cópia original, assim que receber.

d) Comprovante de residência (contas de água, luz ou telefone, documento 
emitido por órgão público ou declaração, firmada sob as penas de Lei, na 
hipótese de residir com terceiros); 

e) Certidão de quitação eleitoral; 
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF ou CIC); 
g) Certidão de nascimento ou casamento.

3. Os participantes serão convocados pela Imprensa Oficial de Santana de Parnaíba, e 
simultaneamente, por telefone, a comparecer em dia, horário e local determinados para 
apresentação da documentação na respectiva unidade (CRAS ou NAS) de referência.

3.1. A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba não se responsabiliza por 
eventuais prejuízos aos candidatos convocados decorrentes de informações de 
contato incompletas ou desatualizadas.

4. O candidato que por qualquer motivo não comparecer à convocação no prazo 
estipulado será desclassificado, por renúncia tácita à vaga.

5. Após a conferência dos documentos apresentados, o candidato selecionado estará 
apto a assinar o Termo de Compromisso e iniciar as atividades do Programa.

6. Como condição para a permanência no Programa, a Prefeitura de Santana de Parnaíba 
providenciará um seguro de acidentes pessoais, sendo que as despesas decorrentes da 
contratação correrão por conta do participante, descontado diretamente da bolsa-auxílio.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inexistência, omissão ou irregularidades das informações prestadas, bem como 
presentes nos documentos apresentados, mesmo que verificados posteriormente à 
contratação, acarretarão em nulidade da inscrição e desclassificação do candidato, sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis. As informações prestadas na inscrição são 
de inteira responsabilidade do candidato que as declarar, não podendo imputar a outrem 
os prejuízos delas decorrentes. 

2. O candidato ficará impedido de ser contratado ou perderá o direito à vaga e demais 
benefícios previstos, conforme disposto no artigo 7º. do Decreto 4098/2018, se incorrer 
em quaisquer das condições abaixo:

a) obtenção de ocupação remunerada, seja por meio de vínculo empregatício, 
teletrabalho ou contrato de trabalho intermitente; 

b) descumprimento de quaisquer dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 
3.615/2017; 

c) negligenciar o cumprimento de suas atribuições; 
d) mudança de domicílio do beneficiário para outro Município; 
e) apresentar 03 (três) faltas consecutivas ou 08 (oito) faltas alternadas sem 

justificativa;
f) prestar declaração falsa ou usar de qualquer meio ilícito para obtenção de 

vantagens.

3. A presente seleção terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogada por mais 01 (um) ano, a critério da Prefeitura Municipal de 
Santana de Parnaíba.

4. A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba reserva-se no direito de proceder 
às contratações gradativamente e conforme o número de vagas que atenda às suas 
necessidades, consideradas a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes.

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
 

Santana de Parnaíba, 05 de junho de 2019.

FABIO MENDONÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

------------------------------------------------
ERRATA DE EDITAL

EDITAL Nº. 01/2019 – CMDCA

PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAÍBA GESTÃO 2020/2024

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SANTANA DE PARNAÍBA – CMDCA – SANTANA DE PARNAÍBA, no 
uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 2.533/2004, alterada pela 
Lei Municipal nº 3.776, de 25 de abril de 2019, comunica que fica retificado o Edital 
nº. 01/2019 - CMDCA, publicado na edição nº. 279 da Imprensa Oficial de Santana de 
Parnaíba, de 10 a 16 de maio de 2019, nos seguintes termos:

I. No capítulo 5 “DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO”, item VII:

ONDE SE LÊ:
VII. Certidão de distribuição criminal de São Paulo – Capital e da Sede da Comarca do 
Município de Santana de Parnaíba, datada desse ano;

LEIA-SE:
VII. Certidão de distribuição criminal de São Paulo – Capital datada desse ano;

II. No “Cronograma” do Anexo I, fica retificada a data de publicação dos inscritos, devido 
ao feriado municipal de 26 de julho:
ONDE SE LÊ:

Publicação dos Inscritos  26/07/2019

LEIA-SE:

Publicação dos Inscritos  25/07/2019

Em decorrência da alteração, disponibilizamos o Anexo I com a devida retificação.

Santana de Parnaíba, 10 de junho de 2019.

ANEXO I
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana de 

Parnaíba – SP

Processo Eleitoral para Conselho Tutelar 2019

CRONOGRAMA

Descrição do Evento Datas

  

Inscrição e Entrega de Documentos 03/06/2019 a 03/07/2019

  

Análise das Documentações 04/07/2019 a 10/07/2019

  

Publicação Provisória dos Inscritos 12/07/2019

  

Prazo Impugnação Inscrição 15/07/2019 e 17/07/2019

Intimação com cópia da impugnação 18/07/2019 

Prazo para Defesa da Impugnação 19/07/2019 a 22/07/2019

Análise das impugnações / defesa 23/07/2019

Publicação dos Inscritos 25/07/2019

Curso Preparatório 29/07/2019 a 02/08/2019

  

Prova de Aferição de Conhecimentos 03/08/2019

  

Publicação do Resultado da Prova 09/08/2019

  

Recursos referentes à Prova de Aferição 
de Conhecimentos

12/08/2019 e 13/08/2019

Análise Recursal  14/08/2019

Publicação dos candidatos aprovados e 
habilitados a Avaliação Psicológica.

16/08/2019

Avaliação Psicológica 19/08/2019 e 20/08/2019

Publicação dos candidatos aprovados na 
Avaliação Psicológica

23/08/2019

Prazo Recursal 26/08/2019 e 27/08/2019

Publicação Definitiva dos candidatos ha-
bilitados ao Processo Eleitoral.

30/08/2019

Reunião com os Candidatos 02/09/2019

Período de Campanha 05/09/2019 a 05/10/2019

Eleição 06/10/2019

Publicação do resultado 11/10/2019

Prazo recursal 14/10/19 e 15/10/2019

Publicação final do resultado da eleição 18/10/2019

Curso de Capacitação inicial para os elei-
tos (titulares e suplentes)

Outubro/Novembro

Posse dos Eleitos 10/01/2020

ERIK AKIO HIGAKI
Presidente do CMDCA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 002/2019 – Expediente nº 003/2019

OBJETO:  O objeto do presente contrato é a prestação de serviços continuados de 
Assistência Médica, de natureza clínica e cirúrgica, através de consultórios médicos, 
clínicas, hospitais e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia para atender a todos 
os servidores, aposentados e pensionistas do Município de Santana de Parnaíba, 
associados e os que vierem a se associar, bem como os seus dependentes, nas 
segmentações: atendimento ambulatorial, atendimento cirúrgico, internação hospitalar 
e atendimento obstétrico, por meio de rede credenciada/referenciada, no Estado de 
São Paulo, e nos casos de primeiros socorros, com cobertura emergencial em âmbito 
nacional, em conformidade com a Lei Federal nº 9.656 de 03 de Junho de 1998, com as 
alterações posteriores e demais Regulamentações Complementares, bem como aqueles 
que vierem a ser credenciados pela licitante vencedora.
DO EDITAL: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
17/06/2019 à Avenida Brasil nº 132 - 2º andar - Jardim São Luis - Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site http://prev.santanadeparnaiba.sp.gov.br , no link de licitações.
DATA DE ABERTURA: 04/07/2019, às 10h00min na sala de licitações da Secretaria de 
Compras e Licitações, cujo endereço integra o edital.

Santana de Parnaíba, 14 de junho de 2019.
DIRETORA PRESIDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 021/19 – Proc. Adm. n.º 424/19

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de COLCHÃO PERFILADO 
DE ESPUMA TIPO CAIXA DE OVO E COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D-28 EM 
NAPA AZUL, em atendimento as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, 
Educação, e Atividade Física, Esporte e Lazer.
Considerando o julgamento deste certame, ADJUDICO e HOMOLOGO o item 1 a favor da 
empresa M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. EPP; e o Item 2 a favor da empresa JRS 
COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI.

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 025/19 – Proc. Adm. n.º 473/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CONJUNTOS DE 
CARTEIRAS ESCOLARES, em atendimento aos colégios da rede municipal de ensino.
Considerando o julgamento deste certame, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a 
favor da empresa ANDRE PANINI ALBISSU-EPP.

Santana de Parnaíba, 11 de junho de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

---------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico n.º 028/19 – Proc. Adm. nº 490/19

Objeto: Aquisição de BIOLARVICIDA CONCENTRADO, INSETICIDA LÍQUIDO e LARVICIDA 
em PASTILHA, para combate ao mosquito aedes aegypti, atendendo à solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes 
empresas: PRAG MINAS COMÉRCIO AGROPECUÁRIO EIRELI para os ITENS 01 e 02; 
NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA – EPP para o ITEM 03.

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 066/19 – Proc. Adm. nº 475/19
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de (01) um kit 
contendo: Projetor Multimídia e com (01) uma Lente Especial para Projeção (01) uma 
Tela Elétrica, para atender as necessidades do novo Centro de Eventos Culturais da 
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa: 
DATAGOV INFORMÁTICA LTDA.

Santana de Parnaíba, 06 de junho de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 067/2019 – Proc. Adm. nº 481/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS/
PALANQUES, incluindo montagem e desmontagem no local, para realização de evento 
na Semana da Pátria em setembro de 2019, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação. 
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa 
GIANOTTI-RODEIOS E COMERCIO DE ANIMAIS LTDA – EPP.

Santana de Parnaíba, 11 de junho de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

---------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
E CONVOCAÇÃO DE TERCEIRA COLOCADA

Pregão Presencial n.º 053/19 – Proc. Adm. nº 373/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PRODUTOS para compor 
ENXOVAIS DE BEBÊS, visando atender as gestantes do “Programa Mãe Parnaibana”, 
pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, entidade de direito público 
interno, estabelecida com sede na Rua Pedro Procópio, nº 213 - Centro – Santana de 
Parnaíba/SP, vem por meio desta informar o julgamento das amostras como segue:
Empresa PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MÓVEIS EIRELI, 
amostra APROVADA para o LOTE 01 e LOTE 04; e REPROVADA para o LOTE 07.
O parecer das amostras com as justificativas das reprovações encontra-se disponível 
junto ao Processo Administrativo para vista de possíveis interessados.
Outrossim, comunica-se a CONVOCAÇÃO da seguinte empresa, na qualidade de 
TERCEIRA colocada: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI - EPP – LOTE 07, para 
apresentação de AMOSTRAS.
Fica desde já aberto o prazo para eventual interposição de recurso quanto à análise das 
amostras acima informadas.

Santana de Parnaíba, 05 de junho de 2019.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

---------------------------------------------
COMUNICADO DE DESCLASSIFICAÇÃO, CONVOCAÇÃO

DE SEGUNDA COLOCADA E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
Pregão Presencial n.º 065/19 – Proc. Adm. nº 474/19

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(estocáveis), em atendimento às Secretarias de Saúde e Assistência Social, pelo período 
de 12 meses.
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, entidade de direito público 
interno, estabelecida com sede na Rua Pedro Procópio, nº 213 - Centro – Santana de 
Parnaíba/SP, vem por meio desta informar o julgamento das amostras como segue:
Considerando a sessão realizada no dia 30/05/2019, bem como para dar celeridade ao 
presente processo, convocam-se as empresas, na qualidade de primeiras colocadas para 
apresentação de AMOSTRAS.
COMUNICA-SE que a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI 
EPP, restou DESCLASSIFICADA no processo em epígrafe, considerando que o retorno 
obtido da diligência solicitada não sanou as falhas na documentação apresentada, 
conforme Ata de Sessão pública realizada no dia 30/05/2019. Em tempo será apurada 
aplicação de penalidade.
Tendo em vista a ocorrência acima com a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS 
RENATO RINALDI EIRELI EPP, CONVOCAM-SE as seguintes empresas, na qualidade 
de segundas colocadas: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP – ITENS 01, 21, 27, 28, 33, 34, 35, 57, 72, 
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77, 78 e 91; BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA – ITENS 11, 
12 e 70; COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI – ME – ITENS 23, 46, 50, 55 
e 56; MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – EPP – ITENS 14, 31, 49 e 52, para 
apresentação de AMOSTRAS até 11/06/2019, nos termos do edital.

Santana de Parnaíba, 05 de junho de 2019.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

---------------------------------------------
COMUNICADO DE INABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

Pregão Presencial n.º 053/19 – Proc. Adm. nº 373/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PRODUTOS para compor 
ENXOVAIS DE BEBÊS, visando atender as gestantes do “Programa Mãe Parnaibana”, 
pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, entidade de direito público 
interno, estabelecida com sede na Rua Pedro Procópio, nº 213 - Centro – Santana de 
Parnaíba/SP, vem por meio desta informar:
Em sessão pública ocorrida no dia 06/06/19 às 11hs procedeu-se pela abertura da 
documentação de habilitação da empresa COMERCIAL KRF EIRELI como segunda 
colocada do LOTE 02, e atendido o exigido em edital, restou HABILITADA.
A empresa PNK COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP como segunda colocada do LOTE 
06, por apresentar Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2017, fora do período a 
ser considerado, restou INABILITADA.
Conforme o exposto acima, foi realizada a abertura da documentação da terceira colocada 
do LOTE 06, a empresa ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI – EPP, por apresentar 
Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2017, fora do período a ser considerado, 
restou INABILITADA.
Tendo em vista que as empresas PNK COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP e ON LINE 
COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI – EPP foram INABILITADAS, CONVOCA-SE a próxima 
empresa, na qualidade de quarta colocada: COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI - EPP – 
LOTE 06, para apresentação de AMOSTRA.
Fica desde já, aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventual interposição de recurso.

Santana de Parnaíba, 06 de junho de 2019.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

---------------------------------------------
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 023/19 – Proc. Adm. n.º 445/19
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE (RACK), em atendimento aos 
colégios da rede municipal de ensino.
 A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Compras 
e Licitações, e deferimento da Secretaria Municipal de Educação, faz saber que: 
Considerando os diversos questionamentos relacionados ao descritivo do item a ser 
licitado; Considerando que, a primeira abertura deste pregão restou deserta, por não acudir 
interessados, e que até o momento, véspera da reabertura, há somente uma proposta 
lançada na plataforma da BBMNET; Considerando ainda que, até mesmo empresas que 
apresentaram orçamentos para composição da média orçamentária, manifestaram ter 
dúvidas sobre o produto após publicação do edital; Considerando por fim, a supremacia 
da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios 
tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei nº 8.666/93, 
decido por REVOGAR o certame acima identificado, informando que, oportunamente, 
será publicado novo processo com as devidas complementações, a fim de afastar 
qualquer dúvida as empresas interessadas a participar do certame, e assim garantir êxito 
a futura contratação.
Fica, desde já, aberto o prazo legal para eventuais interposições de recursos e assegurado 
aos licitantes vistas dos autos e direito ao contraditório e à ampla defesa.

Santana de Parnaíba, 06 de junho de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

---------------------------------------------
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Tomada de Preços N.º 019/2019 – Proc. Adm. Nº 443/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
EXECUÇÃO DE  SONDAGEM A PERCUSSÃO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
vem através deste, informar aos Licitantes da Tomada de Preços supracitada que a 
empresa CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA ME interpôs recurso, tempestivamente, 
contra a decisão da CPL em habilitar as empresas KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA EPP e  SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA EPP.
 Informamos que o prazo para o envio das eventuais contrarrazões é de até 5 (cinco) dias 
úteis contados do subsequente a esta publicação.

Santana de Parnaíba, 12 de junho de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 080/19 – Proc. Adm. nº 563/19
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de SISTEMA DE 
SWITCHER DE VIDEO DIGITAL para ser utilizado na transmissão em tempo real e 
replicação de imagem no Centro de Eventos Culturais da Prefeitura Municipal de Santana 
de Parnaíba.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/06/19 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 19/06/19, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 081/19 – Proc. Adm. nº 581/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS (geral, 
controlados e desconto CAP), pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/06/19 
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: 27/06/19, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de junho de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 022/2019 – Proc. Adm. Nº 566/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para CONSTRUÇÃO 
DE TERMINAL RODOVIÁRIO, na Estrada de Ipanema, s/nº - Jardim Paula - Santana de 
Parnaíba/SP. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/06/19, 
na 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: 26/06/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de junho de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

-------------------------------------------
ATA DE SESSÃO RESERVADA PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES 
DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 08/2019 – PROCESSO Nº 400/2019  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
DA ESTRADA ITAHIÊ – ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE O CONJUNTO HABITACIONAL  
SÃO BENEDITO E AVENIDA PÉROLA BYINGTON – FAZENDA ITAHIÊ - SANTANA DE 
PARNAÍBA/SP. 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às  nove horas, na sala de  
reuniões da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, situada na Rua Anhembi, 
número cento e vinte e oito, Jardim Professor Benoá, Santana de Parnaíba – São Paulo, 
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações, a saber, Presidente: 
REGINALDO XAVIER DA SILVA, Membro: JAQUELINE SOARES SOUTO e Membro: 
ARNALDO D. M. DINIZ CRUZ.

Foi dado início a sessão de julgamento dos documentos de habilitação das empresas 
interessadas em participar da Concorrência Pública acima identificada, a saber: 

VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI
OBRAMIX LTDA
N. F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
TECHNOVA COMERCIO E SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME
TALUDE CONSTRUÇÕES S.A

Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba julgou HABILITADAS todas as empresas participantes.

Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, aberto os prazos 
para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I 
“a” da Lei 8666/93.

Publique-se
Comissão Permanente de Licitações:

Presidente: Reginaldo Xavier da Silva

 ______________________________________

Membro: Jaqueline Soares Souto

 _____________________________________

Membro: Arnaldo D. M. Diniz Cruz 

____________________________________
---------------------------------------------

COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL
Tomada de Preços N.º 017/2019 – Proc. Adm. Nº 388/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA MUNICIPAL, sito à Avenida Jaguari,s/nº - Cidade São Pedro 
- Santana de Parnaíba/SP.
A Comissão Permanente de Licitações faz saber que julgou CLASSIFICADAS as 
empresas na seguinte ordem: 1)JB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI  – R$ 
2.106.923,39, 2)FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 2.298.476,03, 3)
TETO CONSTRUTORA S/A – R$ 2.325.403,27, 4)CONSTRUTORA MAXFOX LTDA – R$ 
2.398.316,36 e 5)DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 2.514.800,00.
A empresa FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES EIRELI foi DESCLASSIFICADA, pois após verificação minuciosa do 
cálculo da proposta de preços apresentada – planilha orçamentária, não chegamos aos 
valores apresentados pela empresa (total R$ 2.167.006,96), diferenciando dos cálculos 
em R$ 372.438,37 a menor totalizando o valor corrigido para R$ 1.768.076,22.
Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, aberto os prazos 
para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I 
“a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 018/2019 – Proc. Adm. Nº 411/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção 
DE BANHEIROS NO COLÉGIO MUNICIPAL PINGO DE GENTE, Localizado na RUA DOS 
CAQUIZEIROS, Nº11 – PARQUE SANTANA - SANTANA DE PARNAÍBA/SP.
A Comissão Permanente de Licitações faz saber que julgou CLASSIFICADAS as empresas 
na seguinte ordem: 1)PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBRA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 
– R$ 89.133,00, 2)DAFE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI ME – R$ 116.619,17 
e 3)FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
EIRELI – R$ 124.876,20.Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste 
julgamento, aberto os prazos para eventuais interposições de recursos nos termos do 
disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de junho de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 021/2019 – Proc. Adm. Nº 505/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA MUNICIPAL, no Céu das Artes, localizado no Bairro Parque 
Santana - Santana de Parnaíba/SP.  

O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, em atendimento à solicitação da SMO 
– Secretaria Municipal de Obras, a qual expõe a necessidade de correção nos valores da 
planílha orçamentária, opta-se pela reabertura do processo licitatório, devolvendo-se os 
prazos. 
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/06/19, 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: 25/06/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ofício n.º 203/2019 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezado Senhor Roney Gorayb:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas a contar da publicação deste, perante este Departamento Disciplinar, para 
que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito na Sindicância nº 076/2016, 
onde figura como sindicado.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 14 de junho de 2019.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Avaliação de Acidentes

---------------------------------------------
Ofício n.º 204/2019 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezado Senhor Marcelo Rodrigues Manso:

Vimos, pelo presente, cientificar a designação de sua oitiva no Processo Administrativo 
nº 003/2019, onde figura como indiciado, para o dia 18 de junho de 2019, às 09:00h, 
na sede da Comissão Permanente Processante, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, 
Santana de Parnaíba.
Apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 14 de junho de 2019.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

---------------------------------------------
Ofício n.º 205/2019 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezada Senhora Ivana Martinez Duarte:

Vimos, pelo presente, cientificar a designação de sua oitiva no Processo Administrativo 
nº 039/2018, onde figura como indiciada, para o dia 17 de junho de 2019, às 10:30h, 
na sede da Comissão Permanente Processante, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, 
Santana de Parnaíba.
Apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

     Santana de Parnaíba, 14 de junho de 2019.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO
DAGMAR DOS SANTOS

Fica Vossa Senhoria CITADA, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa 
publicação, perante a Comissão de Avaliação de Desempenho, Rua Fernão Dias Falcão, 
nº 100 - Centro - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento Administrativo 
nº 015/2019, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 2.056 de 03 de junho de 
2019, por ter obtido conceito insatisfatório em sua terceira avaliação.

 
CRISTIANE SANTI DE OLIVEIRA

Comissão de Avaliação de Desempenho
---------------------------------------------

CITAÇÃO
JACKELLINE GONCALVES DE ROZA

Fica Vossa Senhoria CITADA, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa 
publicação, perante a Comissão de Avaliação de Desempenho, sito à Rua Fernão Dias 
Falcão, nº 100 - Centro - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento 
Administrativo nº 005/2019, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 1.944 de 
30 de maio de 2019, por Inaptidão Médica.

CRISTIANE SANTI DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

EDITAL
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com 
a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-
155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 
418.555/19, Processo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico do Lote 
27 da Quadra F do Loteamento Jardim Professor Benoá Gleba 1, com área de 515,00 m², 
com acesso pela Rua Professor Antonio Olegario Cardoso Filho, região do Centro, ao 
Sul do Município e Comarca de Santana de Parnaíba - SP, com origem na Matrícula nº 
20.209 oriunda do Cartório Oficial de Registro de Imóveis Comarca de Barueri, conforme 
croqui abaixo:

INTIMA os titulares do domínio, Lote 27 da Quadra F, Matrícula 20.209: Sr. Boanergue 
Almança Villodres e s.m. Sra. Maria Teresa de Camargo Almança; bem como de seus 
confrontantes, quais sejam: Lote 2 da Quadra F, Matrícula 20.207: Sr. Boanergue 
Almança Villodres e s.m. Sra. Maria Teresa de Camargo Almança; Lote 26 da Quadra F, 
Matrícula 20.201: Daniel Bueno de Oliveira, e terceiros eventualmente interessados, para 
querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que 
o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar 
da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos do artigo 
31 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310 de 15 
de março de 2018 e Decreto Federal nº 9.597/18. E para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial 
do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. 
Nada Mais. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/
SP, aos 12 (doze) dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezenove (2.019). Eu, 
Lucas Cardoso Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no uso das atribuições legais, mediante 
documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

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

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno 
com a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de 
Parnaíba, inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - 
CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme 
Protocolo nº 340.657, Processo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, 
do Loteamento Vila São Vicente, com área de 4.929,00 m², composto por 02 (dois) lotes, 
com acesso pela Rua Alagoas, região da Fazendinha, ao Norte do Município e Comarca 
de Santana de Parnaíba - SP, com origem na Matrícula nº 107.821 oriunda do Cartório de 
Registro de Imóveis de Barueri, conforme croqui abaixo:

INTIMA os titulares do domínio, Lotes 04 e 05 - Quadra 10-B, Matrícula: 107.821: Sr. 
Amandio Espinha Vicente e Sr. Mário Vicente; bem como de seus confrontantes, quais 
sejam: 1- Lote 03 - Quadra 10-B, Matrícula: 56.772: Sr. Archimedes Zuchi Filho e s.m. 
Sra. Dalva do Valle Zuchi; 2- Lote 06 - Quadra 10-B, Matrícula: 29.893: Mount Everest 
Administração e Participações S/A; 3- Lote 18 - Quadra 10-B, Transcrição: 6.159: CICMA 
Representação e Participações LTDA, e terceiros eventualmente interessados, para 
querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que 
o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar 
da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos do artigo 
31 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310 de 15 
de março de 2018 e Decreto Federal nº 9.597/18. E para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial 
do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. 
Nada Mais. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/
SP, aos 06 (seis) dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezenove (2.019). Eu, 
Lucas Cardoso Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no uso das atribuições legais, mediante 
documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

-------------------------------------------
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ERRATA
Anexo 01 - ERRATA LISTA DOS OCUPANTES REURB S - Loteamento VILA SANTO ANDRÉ, Processo Administrativo nº 370.955/16, 

nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18 e 9.597/18. Publicada na edição de número 272 da Imprensa 

Oficial do Município.

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA 
ATUAL

LOTE 
ATUAL LOTEAMENTO

GERALDO GOMES DOS REIS 006.372.788-95
LEGITIMAÇÃO

FUNDIÁRIA
B 03 VILA SANTO ANDRÉ

MARIA DA PAZ SAMPAIO SANTOS
KARINE SAMPAIO DE CARVALHO

161.187.128-08
375.312.158-45

LEGITIMAÇÃO
POSSE

B 05 VILA SANTO ANDRÉ

UELINA MARTA DA SILVA VIEIRA
ISAEL DA PAZ SILVA

022.104.455-82
415.253.098-70

LEGITIMAÇÃO
POSSE

C 23 VILA SANTO ANDRÉ

Santana de Parnaíba, aos 12 dias do mês de Junho de 2019. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL SUSTENTÁVEL

2ª Reunião Ordinária
Data: 19/06/2019
Horário: 10h
Local: Secretaria Municipal de Educação
Rua Professor Edgar de Moraes, 150 
Jardim Frediane - Santana de Parnaiba

Pauta 

- Discussão sobre Compensação Ambiental;
- Formação de Comissão para  elaborar a nova legislação do CONDEMAS; 
- Nomeação de integrantes do Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento - FUNESPA.
- Aprovar o Regimento de Funcionamento do Conselho
- Lei da Política de Educação Ambiental
- Diversos.

C O N V O C A Ç Ã O

Convoco a Senhora APARECIDA JANUÁRIA MARIA MANTOVANI, portadora da cédula de identidade n° 
168566825/SSP-SP, a comparecer na Secretaria Municipal de Administração - Setor Admissional, sito a 
Rua Fernão Dias Falcão, n° 100 - Centro - Santana de Parnaíba/SP, para cumprimento da decisão judicial n° 
0003579-58.2014.8.26.0068, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de não o fa-
zendo caracterizar-se Renúncia ao Direito.     

                Santana de Parnaíba, 13 de junho de 2019.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 141/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 508/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: RJSF ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA - DATA: 
4/6/2019 - VALOR: R$ 17.217,69 – DOTAÇÃO: 0211-3.3.90.39.10-2781200232041 - VIGÊNCIA: 60 meses.

CONTRATO 143/2019 – contratação de empresa especializada para a implantação do projeto de educação 
tecnológica, denominado “SOLUÇÃO DE ROBOTICA EDUCACIONAL” - (CP 017/18) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: LORENTI EDUCAÇÃO 
TECNOLOGICA E COMERCIO LTDA - DATA: 5/6/2019 - VALOR: R$ 2.449.126,39 – DOTAÇÕES: 0210-
3.3.90.30.99-1236100172030; 0210-3.3.90.39.99-1236100172030; 0210-4.4.90.52.35-1236100171012; 
0210-3.3.90.30.99-1236200182032; 0210-3.3.90.39.99-1236200182032; 0210-4.4.90.52.35-
1236200181014 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 144/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 510/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: ADELICIO ELIAS DE JESUS - DATA: 6/6/2019 - VALOR: R$ 700,00 
– DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

CONTRATO 145/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 514/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: ADELICIO ELIAS DE JESUS - DATA: 6/6/2019 - VALOR: R$ 700,00 
– DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

CONTRATO 146/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 515/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: MAURO SANDRO ALVES DE AQUINO - DATA: 6/6/2019 - VALOR: 
R$ 700,00 – DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

CONTRATO 147/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 509/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: ROBERTO CREMM PONTES DA SILVA - DATA: 6/6/2019 - VALOR: 
R$ 850,00 – DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 162/2017 – (Proc. Adm. 958/17) - CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - 
EPP – altera a razão social - DATA: 6/6/2019.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 015/2018 – (Proc. Adm. 1110/17) - CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - 
EPP – altera a razão social - DATA: 6/6/2019.

---------------------------------------------
DECRETO N° 4.256, DE 12 DE JUNHO DE 2019

Altera a alínea “a” do inciso I do art 1º do Decreto 
nº 4.134, de 13 de agosto de 2018, que nomeou 
os membros do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Santana de Parnaíba.

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 I do art. 1º do Decreto nº 4.134, de 13 de agosto de 2018, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“a) Titular: Ivana Aparecida Valério Missé Izalberti
RG: 26.726.352-1 - SSP/SP” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 12 de junho de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivado em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------
DECRETO N° 4.257, DE 12 DE JUNHO DE 2019

Altera a alínea “a” do inciso I do art. 1º Decreto nº 4.116, de 20 de 
junho de 2018, que nomeou os membros do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência.

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 I do art. 1º do Decreto nº 4.116, de 20 de junho de 2018, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“a) Titular: Ivana Aparecida Valério Missé Izalberti
RG: 26.726.352-1 - SSP/SP” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 12 de junho de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivado em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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