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traz grande show com Maria Cecília & Rodolfo dia 14
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ANIVERSÁRIO DA CIDADE

PAVIMENTAÇÃO PREVENÇÃO

GRANDE SHOW
MARIA CECÍLIA & RODOLFO

14 DE NOVEMBRO - 20h
CENTRO - BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO
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Número 1 em empregabilidade

31/10

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
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

842 vagas

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

Aplicador de silkscreen Fazendinha  1  Ens. Médio 

Assistente de vendas Sombra do Ipê 1  Ens. Médio

Auxiliar de almoxarifado Cajamar 10 X Ens. Médio

Auxiliar de confeitaria Fazendinha 1 Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 80 X Ens. Médio

Auxiliar de logística P. Tamboré 10 X Ens. Médio

Auxiliar de manutenção elétrica e hidraulica Votuparim 2 Ens. Médio

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 Fundamental

Conferente de carga e descarga Fazendinha 80 Ens. Médio

Corretor de imóveis Alphaville 30 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 225 Ens. Médio

Corretor de imóveis Polvilho 40 Ens. Médio

Costureira em geral Fazendinha 5 Fundamental

Mecânico eletricista de auto Fazendinha 1 Ens. Médio

Motofrentista Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Tamboré 250 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville  80 X Ens. Médio

Padeiro Fazendinha 1 Fundamental

Recepcionista atendente  Cajamar 1 X Ens. Médio

Salva-vidas Campo da Vila 1 Ens. Médio

Serralheiro Polvilho 1 Fundamental

Soldador Polvilho 1 Fundamental

Tapeceiro de autos Fazendinha 1 Fundamental

Vendedor pracista Fazendinha 3 Ens. Médio

Vendedor pracista São Pedro 6 Ens. Médio

Nota importante: Conforme determinação do Ministério Público e Inquérito Civil nº 000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do Sistema Nacional de Emprego,
as vagas não poderão conter os indicativos de sexo e faixa etária. “Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente”

Caixa de Previdência promove 
solenidade de Aposentadoria 

aos Servidores Públicos

Centro de Convivência do 
Idoso realiza Festa para os 

aniversariantes do Mês
Foto: Sandro Almeida Foto: Lobão Moraes

Na última terça-feira (31/10) a prefeitura, 
por meio da Secretaria de Assistência Social, 
realizou no Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) uma comemoração em homenagem 
aos aniversariantes do mês.

Por conta da data da festa, o tema es-
colhido foi o halloween e alguns dos idosos 
que integram o grupo vieram caracterizados 
a rigor. A festividade começou com um café 
coletivo, comidas produzidas pelos próprios 
participantes, seguido de um divertido baile 
com músicas que transformou o espaço nu-
ma pista de dança. O almoço contou com 
bolo de aniversário que marcou o encerra-
mento das comemorações. 

Inaugurado em 2015 o CCI está locali-
zado na Rua Anhembi, no bairro do Surú, e 
conta com um espaço de 3 mil m² com di-
reito a piscina, sala de musculação, além de 
oferecer atendimento psicossocial, geriatria, 
aulas de ginástica e de alfabetização, além 
de promover eventos como passeios e dis-
putas de competições esportivas para os 
idosos do município. (RM)

Na última sexta-feira (27/10), a Caixa de 
Previdência de Santana de Parnaíba realizou 
na Câmara Municipal a 1ª. Solenidade de en-
trega de Aposentadorias e Pensões dos Servi-
dores Públicos de Santana de Parnaíba. 

O evento contou com presença do vice 
prefeito da cidade, além de autoridades muni-
cipais e dos servidores que foram homenage-
ados pelos anos de serviços prestados para a 
população de Santana de Parnaíba.

Presente no evento, a diretora presidente da 
Caixa de Previdência, Maria de Fátima Perei-
ra, falou sobre o legado que estes funcionários 
deixaram ao município: “Deixo aqui os agrade-
cimentos do prefeito municipal, por meio do vi-
ce Prefeito e do presidente da Câmara, além 
dos vereadores presentes que prestigiam esta 
solenidade, sobre essa triunfal saída dos ser-
vidores que se despedem do serviço ativo no 
município.”, comentou Maria de Fátima, que 
também agradeceu a presença dos familiares

Ao todo foram 15 os servidores que se 
aposentaram e passam a ser beneficiários da 
Caixa de Previdência. (RM)

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Festival de natação reúne 
300 participantes no 

ginásio da Fazendinha

Estão Abertas as inscrições 
para cursos de Qualificação 

Profissional da SEMEDES
Foto Ilustrativa Foto: Fabiano Martins

Com o objetivo de promover a capacitação 
de profissionais para o mercado de trabalho, 
a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal 
de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tec-
nologia e Inovação (SEMEDES) informa que 
estão abertas as inscrições para os cursos de 
maquiagem, manicure e pedicure, designer de 
sobrancelha, elétrica, drywall, (gesso acarto-
nado), pedreiro assentador e revestidor e hi-
dráulica residencial.

As inscrições para os cursos de manicure 
e pedicure ou designer de sobrancelhas, po-
dem ser realizados na SEMEDES, localizada 
na Avenida Tenente Marques, 5720. Para os 
demais cursos, devem se dirigir ao Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado 
na Avenida das Conchas, 751 na Cidade São 
Pedro. Para ambos é necessário apresentar 
cópia e originais do documento de identidade 
(RG) e comprovante de residência para preen-
chimento da ficha de inscrição. 

Para obter mais informações os interessa-
dos devem entrar em contato com a Semedes 
nos telefones: (11) 4622-8266, que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. (RM)

A Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Atividade, Física, Esporte e 
Lazer (SMAFEL), realizou no último sá-
bado (28/10) o festival interno de nata-
ção no ginásio Vereador Reinaldo San-
tos, na Fazendinha.

Na ocasião, cerca de 300 alunos da 
unidade da Fazendinha participaram do 
evento, competindo na modalidade livre 
(crawl). Durante o evento todos os atle-
tas receberam medalhas de participação 
e ouro, prata e bronze para os três primei-
ros colocados.

Vale lembrar que cada Unidade de es-
porte (Isaura, Pq. Santana, Centro, 120, 
Fazendinha e Colinas) realiza festivais in-
ternos e os cinco primeiros alunos clas-
sificados de cada gênero e categoria 
participam do Festival InterEscolas de 
Natação que é realizado entre todas as 
unidades e está previsto para o dia 12 de 
dezembro. (CA)
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Depois de três anos de trabalhos na região, bairro agora conta com iluminação 
pública, rede de água e esgoto, além de 100% das ruas pavimentadas

Moradores do bairro Cristal 
Parque comemoram a conclusão 

da pavimentação no bairro

N
a última semana, os mora-
dores do bairro Cristal Par-
que III e IV comemoraram 
com uma grande festa a 

conclusão da pavimentação em to-
das as ruas dos bairros. Foram três 
anos de trabalho para poder levar as 
pessoas mais dignidade, já que es-
peraram por muito tempo melhorias 
como asfalto, rede de água e esgo-
to, além de iluminação pública. De 
acordo com os moradores, com es-
sa obra o bairro ganha em seguran-
ça e mobilidade pública urbana.

Durante a inauguração, cente-
nas de moradores estiveram pre-

sentes em uma cerimônia que 
contou a presença do Prefeito Mu-
nicipal, além de diversas autori-
dades municipais. As crianças do 
bairro também puderam aprovei-
tar o evento com alguns brinque-
dos do projeto Rua de Lazer, que 
a Secretaria Municipal de Ativida-
de Física Esporte e Lazer disponi-

bilizou, deixando o ambiente mais 
alegre.

Após todas as melhorias rea-
lizadas nos últimos anos no bair-
ro, o chefe do executivo municipal 
ainda confirmou a construção de 
uma escola, com creche e ensinos 
fundamental e infantil, que atende-
rá cerca de 800 crianças.

Moradores do Cristal Parque durante o evento de inauguração do novo asfalto em todo o bairro

Texto: André Storino
Foto: Fabiano Martins

“O asfalto ficou muito bom, antes aqui era só 
pó e barro, só tenho a agradecer a prefeitura. 
Além de melhorar a mobilidade pública 
de quem utiliza transporte público, agora 
também vai diminuir os problemas de saúde 
e dar mais agilidade a nós moradores”
Valquiria Rodrigues – moradora do bairro

Colégio no bairro Sítio do 
Morro contará com Centro de 

Aperfeiçoamento de Professores
Projeto inédito na região, unidade educacional terá espaço voltado a realização de 

cursos e atividades de reciclagem e aprimoramento dos professores da rede municipal

O 
maior investimento fei-
to na história na edu-
cação em Santana de 
Parnaíba não se aplica 

apenas aos alunos da rede mu-
nicipal. O novo colégio que es-
tá sendo construído no bairro 
Sítio do Morro contará com um 
ambiente voltado aos professo-
res que trabalham nos 69 colé-
gios da cidade.

Este novo espaço será des-
tinado a formação de professo-
res para aprimorar sua prática 
pedagógica, com atividades de 
melhoria e atualização didática 
em sala de aula, como desen-
volver diferentes formas de pas-
sar o conteúdo aos alunos, entre 
outras. O espaço, que fará parte 
da nova unidade educacional do 
bairro, terá capacidade para 300 
profissionais de ensino e conta-
rá com ferramentas para auxiliar 

nas atividades, além de promover 
o acolhimento e motivação dos 
professores para desempenhar 
suas funções com os alunos.

Assim que for inaugurado, o 
espaço contará com profissionais 
de cursos especializados de edu-
cação que realizarão cursos para 
os cerca de 1.600 professores que 
compõem a rede municipal duran-
te o ano letivo, deixando-os ainda 
mais capacitados para preparar a 
nova geração de parnaibanos.

O novo colégio do bairro Sítio do Morro abrigará o primeiro Centro de Aperfeiçoamento
de Professores da cidade

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

Fundo Social comemorou os resultados significativos sobre o combate
ao câncer de mama alcançados na edição deste ano

Desfile no espaço Savana marca 
o encerramento da Campanha 

Outubro Rosa 2017

Prefeitura promove mais uma 
entrega do kit Mãe Parnaibana 

no Cine Teatro
Entrega do kit, que faz parte do Programa Bebê Passo a Passo, já beneficiou

mais de 3 mil gestantes do município

N
a última segunda-feira 
(30/10), a prefeitura, por 
meio da Secretaria de As-
sistência Social, promo-

veu mais uma entrega dos kits de 
enxoval do Programa Mãe Parnai-
bana, que tem o objetivo de redu-
zir o índice de mortalidade infantil 
no município. 

A entrega aconteceu no Ci-
ne Teatro Coronel Raymundo e 
contou com a presença do pre-
feito municipal, da presidente 

do Fundo Social de Solidarieda-
de, do Secretário de Assistên-
cia Social, além das gestantes e 
suas famílias.  Ao todo, 77 futu-
ras mamães receberam os enxo-
vais formados por: saída mater-
nidade; pares de meias; pomada 
para assadura; calças plásticas; 
fraldas de pano; toalha de ba-
nho; mijões; macacões; bodies; 
kit mamadeira; kit de escova e 
pente de cabelo; cobertor; ba-
nheira; chupeta; bolsa gestante e 
kit papinha, além de um moder-
no carrinho para transportar as 

crianças e que também pode ser 
utilizado como berço. 

Para receber o enxoval, as 
mamães devem participar do 
programa de pré-natal, ofereci-
do pelas unidades da rede Mu-
nicipal de Saúde. Durante o pe-
ríodo de gravidez, as gestantes 
são acompanhadas por um mé-
dico ginecologista obstetra, além 
de contarem com a realização de 
exames e orientações. Mais in-
formações podem ser obtidas na 
Secretaria de Assistência Social 
pelo número 4622-7050. 

Gestantes recebem os kits Mãe Parnaibana no Cine Teatro Coronel Raymundo

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

A 
Campanha Outubro Ro-
sa em Santana de Parnaí-
ba mais uma vez alcançou 
importantes resultados. E  

para fechar com chave de ouro a 5ª 
edição desta ação social, o Fundo 
Social de Solidariedade promoveu, 
na última segunda-feira (30/10), 
no Espaço Savana em Alphaville, o 
desfile de encerramento com mu-
lheres vítimas de câncer.

Cerca de 500 pessoas com-
pareceram ao evento, que contou 
com a presença das primeiras-da-
mas Soeli Ramos e Lisiane Soares, 
respectivamente dos municípios de 
Vargem Grande Paulista e de Itapevi, 

além de autoridades municipais que 
estiveram prestigiando o desfile.

Entre as atrações teve a apre-
sentação da banda IA que interpre-
tou sucessos da MPB, além da rea-
lização da dança do ventre, realizada 
pela integrante do balé do Faustão 
Vivi Gimenes.

Em seguida, foi realizado o 
desfile com as mulheres que par-
ticipam das palestras na casa ro-
sa, onde fazem acompanhamento 
e compartilham suas histórias de 
superação sobre o câncer. 

A Presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Selma Cezar, anfitriã 
do evento,  agradeceu a presença e 
comentou sobre as conquistas ob-
tidas neste ano na campanha: “Foi 

um ano em que conseguimos mui-
tas coisas na campanha, mas o 
principal, que é o que levamos dis-
so tudo, é conseguir ajudar o pró-
ximo e, além de ajudá-las, essas 
mulheres nos ensinam a dar valor 
a vida e isso me deixa muito feliz. 
Quero agradecer à todos que de al-
guma forma nos ajudaram para que 
a campanha deste ano fosse um 
sucesso.”, falou a primeira dama, 
visivelmente emocionada.

Neste desfile foram arrecada-
dos cerca de 800 litros de óleo e 
106 quilos de café, além de ou-
tras doações, que serão destina-
dos as famílias assistidas pela 
casa rosa e pelo fundo social de 
solidariedade.

Mulheres desfilam na passarela do evento que marcou o encerramento da campanha outubro rosa

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

“Eu fiquei muito feliz de participar, pois esse 
desfile fez eu me sentir útil e isso só consegui 
graças ao trabalho feito pela equipe do Fundo 

Social e por isso agradeço muito à todos” 
Alailde Lobo  – Moradora do Jd. Isaura

“O desfile foi maravilhoso e mostra que a campanha 
outubro rosa em Santana de Parnaíba tem melhorado 

a cada ano e isso é resultado de muito empenho e 
dedicação das pessoas do fundo social, que visa 

proporcionar bem estar e ajudar a quem precisa.” 
Lisiane Soares  – Primeira-Dama de Itapevi
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Vasco da Vila vence União de Minas e conquista 
a Copa Santana de Parnaíba de futebol

Em partida disputada equipe vascaína venceu por 2 a 1 e levou título inédito

N
a última semana, a prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Atividade 
Física, Esportes e Lazer 

(SMAFEL), realizou no campo mu-
nicipal, a final da 3º edição da Co-
pa Santana de Parnaíba de futebol, 
competição na qual o Vasco da Vi-
la, time do bairro da Fazendinha, 
sagrou-se o grande campeão ao 

bater o União de Minas, do bairro 
Colinas da Anhanguera, por 2 a 1 
em um jogo muito disputado. 

A Copa Santana de Parnaíba é 
uma competição disputada por oito 
times, sendo quatro times da 1ª Divi-
são e quatro times da 2ª Divisão, em 
jogos de dois tempos de 40 minutos.

A equipe do União de Minas jo-
gou bem e começou pressionan-
do, mas as oportunidades de gols 
perdidos fez a diferença no final e o 

Vasco da Vila, mais objetivo, fez o 
resultado ainda no primeiro tempo.

Após a partida foi feito a entre-
ga de troféus e medalhas às equi-
pes e ao artilheiro e goleiro menos 
vazado. Fabio Pereira Miranda, 
do time Nova Granada/Deportivo 
Sampa, foi o artilheiro com seis 
gols e Gedeílson da Cunha Lima, 
do Celta Futebol Clube, o goleiro 
menos vazado, tendo sofrido ape-
nas quatro gols durante a Copa.

Equipe do Vasco da Vila recebem o troféu de campeão da 3ª Copa Santana de Parnaíba

Texto: André Storino
Foto: Sandro Almeida “Nosso time foi superior no inicio 

da partida, mas perdemos muitos 
gols e no futebol quem não faz 
toma, a equipe do Vasco mereceu 
o título. Só tenho a agradecer a 
Prefeitura de Santana de Parnaíba 
por proporcionar esses eventos para 
a população e também disponibilizar 
um campo tão bom pra jogar, 
muitas equipes profissionais não 
tem um campo como esse que nós 
temos na cidade”

Ueslei - meio campista do União de Minas 

“Nós lutamos muito por esse 
título, fizemos um bom jogo 
e conseguimos implantar um 
bom ritmo de jogo. Em nome 
de toda a equipe agradeço 
a prefeitura pela excelente 
estrutura, agora vamos lutar 
para subir para 1ª Divisão no 
próximo ano”. 

Pablo - goleiro do Vasco da Vila

Evento esportivo de Judô contou com competidores de diversas idades na 
disputa que teve entrega de medalhas para os vencedores de cada categoria

Mais de 200 atletas participam 
do 1º Torneio de Judô de 

Santana de Parnaíba

N
o último sábado (28/10),a 
prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ativi-
dade Física, Esportes e La-

zer, promoveu no Ginásio Alberto 
Frediani o 1º Torneio de Judô de 
Santana de Parnaíba.

O evento esportivo, além dos 
atletas da cidade anfitriã, contou 
com a participação dos lutado-
res dos municípios de Jandira e 
de Pirapora do Bom Jesus. Ao to-
do mais de 200 atletas de diversas 
categorias e idades participaram 
do torneio, contendo as categorias 
Sub 9, 11, 13, 15, 18, além da ca-
tegoria adulto.

A modalidade faz parte da grade 
de atividades da Secretaria Municipal 

de Atividade Física Esporte e Lazer e 
é praticada em diversas unidades es-
portivas da cidade. O 1º Torneio de 
Judô contou com a participação de 
mais cinco cidades que trouxeram 
suas academias e agremiações co-
mo: Barueri, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, Itapevi e Jandira. 

A ideia desse torneio foi mos-
trar as outras cidades e aos mora-

dores parnaibanos como a cidade 
vem desenvolvendo este esporte 
dentro das escolas espalhadas por 
todo município.

Ao final de todas as lutas, San-
tana de Parnaíba sagrou-se a gran-
de campeã com 126 pontos, segui-
da por Jandira com 120 pontos e 
na terceira colocação ficou Pirapo-
ra do Bom Jesus, com 58 pontos.

Disputas das modalidades do 1º Torneio de Judô de Santana de Parnaíba

Texto: André Storino
Foto: Fabiano Martins

“Foi uma alegria muito grande 
participar desse campeonato. 

Luto há apenas um ano e meio, 
mas sempre pratiquei atividade 

física na cidade e só tenho 
que agradecer a prefeitura por 

incentivar a todos na pratica de 
esportes”

Mariana Silva  – atleta da categoria sub-15 pesado e moradora do bairro Surú

O projeto tem como objetivo principal dar suporte aos alunos para prevenir 
situações de conflitos, uso de drogas, intolerância às diferenças, discriminações 

em gerais e até problemas familiares.

Alunos do colégio Maria 
Fernandes participam do curso 

do PROSSEGUE

P
revenção às drogas é o fo-
co principal do Projeto So-
cial de Segurança Escolar 
(PROSSEGUE), que vem 

sendo realizado desde 2015 com 
os alunos dos sextos anos dos 
colégios municipais. Desenvolvi-
do pela prefeitura, por meio do 
setor de Segurança Escolar da 
Guarda Municipal Comunitária 
(GMC), tem parceria com a Se-

cretaria de Educação.
O Projeto já atendeu em média 

2.300 alunos, e este semestre es-
tá levando conscientização a mais 
450 jovens dos colégios Dona Ce-
lina da C. Machado Silva, Educador 
Paulo Freire, Maria Fernandes M. 
de Oliveira, Profº Imídeo Giuseppe 
Nérice, Tom Jobim e Ver. Reinaldo 
Ascêncio  Santos Ferreira.

Além das aulas com os instru-
tores do Prossegue (Alessandra 
Sousa, Fogaça, Luciane, Malago-

di e Mauricio) os alunos recebem 
orientações de equipes convidadas 
de alguns setores da GMC, como: 
Ambiental, para conscientização 
sobre crimes ambientais, picha-
ções e reciclagem; Canil, que fala 
sobre posse responsável de ani-
mais e maus tratos; Defesa Civil, 
com assuntos de prevenção a en-
chentes, locais de riscos e queima-
das e do Trânsito, que trata de as-
suntos como uso de celular e cinto 
de segurança entre outros. 

O Projeto já atendeu em média 2.300 alunos, e este semestre está levando
conscientização a mais 450 jovens

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Márcio Koch
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EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 003/2017
(Altera a redação do art. 200, da Lei Orgânica do Município de Santana de Parnaíba). 
 
  Autoria: PODER EXECUTIVO 
 
  A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a 
seguinte:- EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: 
 
  Art. 1º. O art. 200, da Lei Orgânica do Município de Santana de Parnaíba, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  “Art. 200. O Município criará o Conselho Municipal da Mulher, que será regu-
lamentado por lei ordinária. (NR)” 
 
  Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Santana de Parnaíba entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 
                                                     Plenário Antônio Branco, 31 de outubro de 2017. 
 

 ANTÔNIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Presidente 

 
 

AMÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
Vice Presidente 

 
 

VALMIR BAPTISTA DAMAS
1º Secretário 

 
 

EVANILSON MARTINS
2º Secretário 

 
 

LUCIANO APARECIDO DE ALMEIDA
Tesoureiro

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE PROPOSTA
Tomada de Preços N.º 012/2017 – Proc. Adm. Nº 0913/2017

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONTANHA ENCANTADA, Rua dos Ca-
quizeiros, 45 – Parque Santana - Santana de Parnaíba/SP.  A Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que, decorreu in 
albis o prazo para interpor recurso na fase de habilitação. Destarte, fica determinado o dia 
31/10/2017 às 09h00m para a realização de sessão pública de abertura do envelope nº 
02 – Proposta Comercial das empresas habilitadas, no mesmo local mencionado nos avi-
sos anteriores.

Santana de Parnaíba, 27 de setembro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

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

Pregão Presencial n.º 141/17 – Proc. Adm. n.º 861/17
Objeto: Aquisição e instalação de JANELAS DE CORRER, no velório Municipal. Na oportu-
nidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa: Quattor Comercial 
e Construções EIRELI - ME 

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 156/17 – Proc. Adm. n.º 941/17
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em SHOW PIRO-
TÉCNICO, com fornecimento de material (fogos de artifício) e mão de obra, mais monta-
gem e desmontagem e execução do show, para apoio à infraestrutura de eventos geridos 
pelas Secretarias Municipais.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa: GELATTI 
SHOWS PIROTECNICOS LTDA – ME – Lotes: 01; 02; 03; 04; 05; 06 e 07.  

 
Santana de Parnaíba, 30 de outubro de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
----------------------------------------------

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA/CATÁLOGO e 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 139/17 – Proc. Adm. nº 852/17
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de PNEUS AUTOMOTIVOS (NOVOS), 
em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O Município de Santana de Parnaí-
ba faz saber que, a Secretaria Municipal de Educação, efetuou a seguinte análise no que 
se refere às amostras (catálogos) apresentadas para o certame supra.  Empresa VILLAR 
GUIMARAES, para os ITENS 01 e 02, amostras APROVADAS;
Empresa GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. - EPP, para o ITEM 03, amostra 
APROVADA;
Tendo em vista o julgamento acima, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor 
das empresas: VILLAR GUIMARAES e GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. - EPP

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 011/2017 – Proc. Adm. Nº 0867/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para execu-
ção de arquibancada com capacidade total para 5050 pessoas no campo municipal, sito 
à Rua João Santana Leite, s/n – Campo da Vila -Santana de Parnaíba/SP.  O Município de 
Santana de Parnaíba faz saber que, a empresa DCA Engenharia e Construções Eireli Epp 
interpôs recurso contra as propostas comerciais das empresas Teto Construtora SA, FIG 
Incorporadora e Construtora Ltda, Proativa Planejamento de Obras e Construções Ltda Epp 
e Construtora Maxfox Ltda no certame supra. Informamos que o prazo para o envio das 
eventuais contrarrazões nos termos do disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 866/93 é 
de até 5 (cinco) dias úteis contados do subsequente a esta publicação.

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

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

Pregão Presencial n.º 166/17 – Proc. Adm. nº 1007/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição de JALECOS/AVENTAIS PARA OS SERVIDO-
RES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 27/10/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 10/11/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 26 de outubro de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 168/2017 – Proc. Adm. n.º 1.009/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BU-
FFET, em atendimento aos para atendimento aos Jogos Abertos da Secretaria Municipal 
de Atividade Física, Esporte e Lazer e eventos da Secretaria Municipal de Educação, in-
cluindo o fornecimento de materiais e utensílios de cozinha, aparelhos de uso doméstico 
(eletrodomésticos) e instrumentos para alimentação, destinados à festas, cerimônias e 
eventos em geral 
Do Edital: O edital completo, poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 27/10/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 09/11/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 26 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 169/2017 – Proc. Adm. n.º 1.028/2017
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE HERBICIDA LÍQUIDO SISTÊ-
MICO ATIVO IMAZAPYR, em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Municip
Do Edital: O edital completo, poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/11/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 21/11/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 078/17 – Proc. Adm. Nº 447/17

Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAIS ESPORTIVOS.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 276/2017 – Empresa: A.M.V. Comércio Promoções De Eventos Esportivos E Arbi-
tragens Ltda – ME para o Lote 21 – item 21.1 – R$ 615,00/PÇ, Lote 26 – itens 26.1 – R$ 
14,12/Und, 26.2 – R$ 15,13/Und, 26.3 – R$ 15,90/Und e 26.4 – R$ 16,10/Und.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 084/17 – Proc. Adm. Nº 534/17
Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS PARA PINTURA

(TINTAS E CORRELATOS) para utilização em obras municipais e manutenção
de próprios públicos.

Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
266/2017 – Empresa: Superação Comércio e Serviços Eireli - EPP para o Lote 05 – item 
5.1 – 223,16/GL.

Santana de Parnaíba, 26 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 089/17 – Proc. Adm. Nº 276/17
Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA,

em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 268/2017 – Empresa: Magali Garcia Santos - ME para os itens 01 – R$ 193,00/Und, 
04 – R$ 311,00/Und, 06 – R$ 1.980,00/Und, 07 – R$ 1.730,00/Und, 11 – R$ 482,00/Und 
e 13 – R$ 574,00/Und; ATA 269/2017 – Empresa: Biosantec Comércio de Artigos Hos-
pitalares Ltda – EPP para os itens 02 – R$ 346,50/Und, 03 – R$ 1.702,00/Und, 05 – R$ 
1.115,00/Und, 09 – R$ 1.182,00/Und e 16 – R$ 1.382,00/Und; ATA 275/2017 – Empresa:  
Ciruroma Comercial Ltda – ME para os itens 10 – R$ 2.125,00/Und, 14 – R$ 2.350,00/
Und e 15 – R$ 340,00/Und.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 092/17 – Proc. Adm. Nº 387/17
Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL MÉDI-

CO HOSPITALAR DE RESGATE em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte for-
ma: ATA 274/2017 – Empresa: Ciruroma Comercial Ltda - ME para os itens 05 – R$ 
2.017,00/Und e 07 – R$ 350,00/Und.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 104/17 – Proc. Adm. Nº 714/17
Registro de preços para eventual aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS E

CORRELATOS, para utilização em manutenções/instalações em próprios municipais.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 277/2017 – Empresa: Anderson Christensem Pereira Ferramentas – EPP para os 
itens 01 – R$ 17,50/Und, 03 – R$ 11,10/Und, 04 – R$ 1,45/Und, 06 – R$ 375,00/RL, 07 
– R$ 154,00/RL e 10 – R$ 2,55/Und.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 119/17 – Proc. Adm. Nº 774/17
Registro de Preços para fornecimento parcelado de ESPINGARDA CALIBRE 12

para uso da Guarda Municipal Comunitária, em atendimento a Secretaria
Municipal de Segurança Urbana.

Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
272/2017 – Empresa: Goemann Comercial Eireli – EPP para o item 01 – R$ 6.000,00/
Und.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 127/17 – Proc. Adm. Nº 796/17 Registro de Preços para fornecimento parce-
lado de ELETRODOS e PAS ADESIVAS para cardioversor e desfibrilador, pelo período 

de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 270/2017 – Empresa: Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda – EPP para 
o item 01 – R$ 499,00/Und; ATA 273/2017 – Empresa:  Ciruroma Comercial Ltda – ME 
para o item 02 – R$ 508,00/Und.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 128/17 – Proc. Adm. Nº 802/17
Registro de preços para aquisição de APARELHOS AUDITIVOS em atendimento

a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 267/2017 – Empresa: Starkey do Brasil Ltda para os itens 01 – R$ 640,00/Und, 02 
– R$ 640,00/Und, 03 – R$ 510,00/Und e 04 – R$ 640,00/Und.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 137/17 – Proc. Adm. Nº 850/17
Registro de preços para contratação de empresa especializada em IMPRESSÃO DE AVA-

LIAÇÕES BIMESTRAIS, para atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino.
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
278/2017 – Empresa: Gráfica Itapeviense Ltda – ME para o item 01 – 0,047/Un

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 147/17 – Proc. Adm. Nº 883/17
Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de
LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, para apoio à infraestrutura de eventos

geridos pelas Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba, por um período de
12 (doze) meses.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte for-
ma: ATA 271/2017 – Empresa: Troupe Produções Ltda - EPP para os itens 01 – R$ 
1.380,00/SV, 02 – R$ 53.830,00/SV, 03 – R$ 6.930,00/SV, 04 – R$ 11.880,00/SV, 05 
– R$ 1.370,00/SV, 06 – R$ 2.470,00/SV, 07 – R$ 12.370,00/SV, 08 – R$ 24.740,00/SV, 
09 – R$ 2.470,00/SV, 10 – R$ 921,00/SV, 11 – R$ 920,00/SV, 12 – R$ 1.104,00/SV, 13 
– R$ 1.115,00/SV, 14 – R$ 1.210,00/SV, 15 – R$ 1.260,00/SV e 16 – R$ 9.068,00/SV.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS – RETIFICAÇÃO e RATIFICAÇÃO

CP N.º 002/17 – Proc. Adm. Nº 130/17
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de 

reforma, recuperação, manutenção e conservação do sistema viário municipal de trá-
fego, com fornecimento de material e mão de obra – Santana de Parnaíba/SP.

Fica retificada e ratificada a ata de registro de preços n° 228/2017 relativa ao certame aci-
ma identificado da seguinte forma: ATA 228/2017 – Empresa: Comercial e Construto-
ra Fenix Ltda para os itens: MOVIMENTO DE TERRA 04-07-00 – R$ 4,00/M3, 04-09-00 
– R$ 8,10/M3, 04-11-00 – R$ 9,83/M3, 04-31-00 – R$ 9,83/M3, 04-32-00 – R$ 3,55/
M3, 04-3300 – R$ 0,76/M2, 04-60-00 – R$ 0,71/M3XKM, PAVIMENTAÇÃO 5/1/2000 – 
R$ 6,14/M, 5/2/2000 – R$ 9,44/M2, 5/3/2000 – R$ 9,48/M2, 5/4/2000 – R$ 9,00/M2, 
05-010-00 – R$ 9,48/M2, 05-14-02 – R$ 24,72/M, 05-19-01 – R$ 316,45/M3, 05-20-
00 – R$ 85,15/M3, 05-25-02 – R$ 411,89/M3, 05-26-00 – R$ 2,96/M2, 05-27-00 – R$ 
4,22/M2, 05-28-00 – R$ 457,67/M3, 05-42-00 – R$ 394,32/M3, 05-45-00 – R$ 10,64/
M2, 05-47-00 – R$ 82,10/M3, 05-48-00 – R$ 82,96/M3, 05-75-00 – R$ 9,91/M, 05-
78-01 – R$ 7,68/M3, 05-78-07 – R$ 1,36/M3XKM, 05-79-01 – R$ 7,68/M3, 05-79-
07 – R$ 1,36/M3XKM, 23.08.05.99 – R$ 504,51/M3, 07-40-05 – R$ 8,88/M2, 07-23-
00 – R$ 361,14/M3, DRENAGEM 6/3/2000 – R$ 34,31/M2, 6/5/2000 – R$ 114,31/M3, 
6/6/2000 – R$ 207,00/M3, 6/9/2000 – R$ 55,83/M, 6/10/2002 – R$ 78,70/M, 6/12/2002 
– R$ 140,70/M, 06-14-02 – R$ 209,53/M, 06-17-02 – R$ 441,07/M, 06-18-01 – R$ 
2.849,27/UND, 06-18-02 – R$ 3.449,46/UND, 0618-03 – R$ 5.718,55/UND, 06-19-00 
– R$ 654,97/M, 06-20-04 – R$ 85,17/UND, 06-20-22 – R$ 215,00/UND, 06-21-00 – R$ 
105,50/UND, 06-22-03 – R$ 1.202,76/UND, 06-22-04 – R$ 2.135,41/UND, 06-23-01 
– R$ 517,52/UND, 06-23-02 – R$ 573,90/UND, 06-23-04 – R$ 43,5/UND, 06-23-05 – 
R$ 101,78/UND, 06-48-00 – R$ 27,70/M, 06-66-01 – R$ 604,20/UND, 06-66-02 – R$ 
698,01/UND, 7/7/2000 – R$ 39,46/M2, 7/9/2000 – R$ 6,09/KG, 7/10/2000- R$ 6,09/
KG, 7/11/2000 – R$ 6,06/KG, 7/12/2000 – R$ 5,47/KG, 07-15-00 – R$ 263,68/M3, 07-
16-00 – R$ 268,83/M³, 07-17-00 – R$ 279,13/M3, 08-33-00 – R$ 39,69/M2, 08-34-00 

– R$ 52,18/M2, 08-37-00 – R$ 6,81/M2, 08-38-00 – R$ 30,00/M2, FRESAGEM 09-003-
00 – R$ 3,80/M2.

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA 
 
Portaria n.º 072/17 de 01/11/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Im-
plemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora HILDA SALVA MARGARIDA 
SANTOS, portadora do RG n.° 16.714.782-1 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso 
III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02. 
 
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 
 
Portaria n.º 073/17 de 01/11/17 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para a Sra. MARIA DA PENHA 
DE PAIVA SANTOS portadora do RG. n.º 16.285.095-5 SSP/SP, em razão do falecimento 
do servidor BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS. 
 

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

LEI   N°   3.652,  DE  30  DE   OUTUBRO   DE   2017  
 “Projeto de Lei de autoria do Vereador Alemão da Banca”. 
 (Institui a Semana da Capoeira no Município de Santana de Parnaíba e dá ou-
tras providências). 

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

 
Art. 1°. Fica instituída a “Semana da Capoeira” no município de Santana de Par-

naíba, a ser comemorada anualmente de 18 a 24 de novembro. 
Art. 2°. Fica incluída a  Semana  da  Capoeira  no  calendário cultural de eventos 

oficiais do município de Santana de Parnaíba. 
Art. 3°. Durante  a  semana  da  capoeira  serão  realizadas apresentações, se-

minários e similares em escolas, parques, praças, órgãos públicos e privados, conforme 
programação a ser definida conjuntamente pelas secretarias municipais de esporte, cul-
tura e educação. 

Art. 4°. Eventuais despesas com   a  implantação  desse  serviço correrão por 
conta das dotações orçamentárias já consignadas no orçamento municipal. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Santana de Parnaíba, 30 de outubro de 2017. 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
 

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------------
LEI   N°   3.653,  DE  30  DE   OUTUBRO   DE   2017.  
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Alemão da Banca”. 
(Dispõe sobre a instalação de Postos de Adoção de Animais Domésticos em Pra-
ças e outros locais no município de Santana de Parnaíba, conforme especifica e 
dá outras providências). 

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

Art. 1°. Fica, pela presente Lei, autorizada às ONGs que tenham como finalida-
de em seu estatuto a proteção dos direitos dos animais, bem como pessoas físicas com 
o mesmo intuito, desde que devidamente cadastradas no órgão municipal competente e 
autorizadas pela Secretaria Municipal competente, a instalar postos de adoção de animais 
domésticos, em praças e canteiros centrais de avenidas localizadas neste município de 
Santana de Parnaíba. 

I - Considera-se ONG organização sem fins lucrativos, devidamente registrada 
nos órgãos competentes, ou conforme definição em Lei própria. 

II  -  O cadastro mencionado no artigo 1°, emitido por Secretaria Municipal pre-
viamente designada pelo Executivo Municipal terá validade autorizatória conforme especi-
ficado no parágrafo 1°. 

§ 1°. Os postos de adoção a que alude o presente artigo, serão volantes e iti-
nerantes, sendo que para a sua realização, dependerá de uma única autorização do poder 
público municipal, para o local específico, outorgada no inciso II do presente, com validade 
mínima de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período.

§ 2°. Com exceção da autorização mencionada no parágrafo 1°, as demais ati-
vidades, procedimentos e infraestrutura necessária, para a realização dos eventos a que 
alude a presente Lei, ficarão sob o encargo e responsabilidade das ONGs de proteção de 
animais e pessoas físicas responsáveis. 

Art. 2°. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por con-
ta das entidades devidamente cadastradas e realizadoras dos eventos, não qualquer tipo 
de despesa ao erário público. 

Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Santana de Parnaíba, 30 de outubro de 2017. 
 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

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

 
 Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
---------------------------------------------- 

DECRETO  Nº  4.046,   DE 27  DE  OUTUBRO   DE   2017.
(Revoga o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 3.913, de 21 de outubro de 
2016). 

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

 
Considerando a essencialidade do aparelho celular para a realização de ta-
refas no mundo contemporâneo e corporativo, com vistas ao acesso à rede 
mundial de computadores (internet), por meio do serviço de telefonia móvel 
pessoal (SMP) e 
Considerando o princípio da eficiência administrativa relacionado a tarefas 
desempenhadas por servidores públicos,  

 
DECRETA: 
Art. 1º. Fica revogado o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 3.913, de 21 de 

outubro de 2016. 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 
 

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------------------- 
DECRETO  N°  4.047, DE  27  DE OUTUBRO  DE  2017
(Institui e aprova o Regimento Interno do Núcleo de Segurança do Paciente - NSP 
da Secretaria Municipal de Saúde de Santana de Parnaíba). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Es-
tado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, 
Considerando A Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 36, de 25 de julho 
de 2013, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); 
Considerando A Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, do Gabinete do Mi-
nistro da Saúde, 
 

DECRETA: 
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Art. 1º. Fica instituído o Núcleo de Segurança do Paciente da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Santana de Parnaíba (NSP), conforme legislação atinente a promoção da 
melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

Art. 2º. O Núcleo de Segurança do Paciente - NSP é a instância do serviço de 
saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do 
paciente, tendo seu funcionamento definido no presente Regimento. 

Art. 3º. O NSP tem por objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saú-
de em todas as Unidades Municipais de Saúde de Santana de Parnaíba. 

Art. 4º. O NSP da Secretaria Municipal de Saúde de Santana de Parnaíba será for-
mado para o desempenho das atividades a ele inerentes e se reunirá 01 (uma) vez por mês 
utilizando o calendário das reuniões ordinárias. 

Art. 5º. O NSP da Secretaria Municipal de Saúde de Santana de Parnaíba adotará 
os princípios e diretrizes da RDC nº 36/2013, que institui ações de segurança do paciente 
nos serviços de saúde: 

§ 1º. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de 
tecnologias da saúde; 
§ 2º. A disseminação sistemática da cultura de segurança; 
§ 3º. A articulação e a integração dos processos de gestão de 
risco; 
§ 4º. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço 
de saúde. 
Art. 6º. Compete ao NSP: 
I   - promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde; 
II - desenvolver ações  para  a    integração  e  a  articulação multiprofissional no 

serviço de saúde; 
III - promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformi-

dades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medi-
camentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas; 

IV - elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Pa-
ciente (PSP) em Serviços de Saúde; 

V - acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Ser-
viços de Saúde; 

VI - implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramen-
to dos seus indicadores; 

VII - estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos 
serviços de saúde; 
VIII - desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segu-

rança do paciente e qualidade em serviços de saúde; 
IX - analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes 

da prestação do serviço de saúde; 
X - compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os 

resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decor-
rentes da prestação do serviço de saúde; 

XI - notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos de-
correntes da prestação do serviço de saúde; 

XII - manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requi-
sitado, as notificações de eventos adversos; 

XIII - acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulga-
das pelas autoridades sanitárias. 

Art. 7º. O NSP da Secretaria Municipal da Saúde, é composto por um grupo de 
profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designado para planejar, 
elaborar, implementar, manter e avaliar o Programa de Segurança do Paciente PSP, ade-
quado às características e necessidades da rede municipal de Saúde. 

§ 1º. Considera-se PSP o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistema-
ticamente elaborado pelo NSP que estabelece estratégias e ações de gestão de risco com 
vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade dos eventos adversos que 
possam ocorrer nas Unidades de Saúde. 

§ 2º. As atividades de segurança do paciente, entre outras, que serão desenvolvi-
das nas Unidades de Saúde estão listadas a seguir: 

I - identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no 
serviço de saúde, de forma sistemática;  

II - integração dos diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos 
serviços de saúde; 

III - implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde que se 
enquadram nas unidades de saúde;  

IV - identificação do paciente; 
V  -  higiene das mãos; 
VI - segurança cirúrgica; 
VII - segurança  na  prescrição, uso  e  administração  de 
medicamentos; 
VIII - segurança no uso de equipamentos e materiais; 
IX  - prevenção de quedas dos pacientes; 
X  -   prevenção de úlceras por pressão; 
XI - prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as 

infecções relacionadas à assistência à saúde; 
XII - segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral; 
XIII - comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre servi-

ços de saúde; 
XIV - estímulo à participação do paciente e dos familiares na assistência prestada; 
XV - promoção do ambiente seguro. 
 
§ 3º. O NSP funciona como órgão de assessoria junto ao Secretário Municipal de 

Saúde, e de execução das ações de segurança do paciente, estando assegurado sua auto-
nomia funcional junto aos setores estratégicos para o controle das infecções.

§ 4º. Em caráter complementar, poderão ser incluídos representantes de nível 
médio das áreas de enfermagem, odontologia, farmácia ou administração, respeitado o 
limite de 02 (dois) integrantes. 

§ 5º. Em caráter complementar haverá um grupo consultor composto por inte-
grantes lotados na Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, indicados pelo 
titular desta pasta. 

Art 8º. O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente – NSP, o qual seguirá fluxo estabelecido no Programa 
de Segurança do Paciente - PSP. 

Art 9º. A estrutura do NSP será composta pelo Grupo Executor, 
assim representado: 
I - profissionais de nível superior representando as Unidades de 
Saúde; 
II - representante da Coordenação Médica; 
III - representante da Coordenação de Farmácia;  
IV - representante da Coordenação Saúde Bucal; 
V - representante da Coordenação de Enfermagem;  
VI - representante do Serviço de Atendimento Domiciliar - 
SAD; 
VII - Representante da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar; 
VIII - representante do Comitê de Vigilância da Mortalidade 
Materno, Infantil e Fetal; 
IX - representante do Núcleo de Prevenção de Acidentes e 
Violência; 
X  -  representante de Unidade Básica de Saúde; 
XI - representante da Vigilância Epidemiológica; 
XII - representante da Educação Permanente; 
XIII - representante de Unidade Secundária. 
Art 10. Os representantes das Coordenações, Gerências, Comitês, Núcleos que 

comporão o Grupo Executor estão relacionados no Art. 9º e serão indicados pelos respec-
tivos Conselhos Gestores e apresentados ao Secretário de Saúde. 

Art 11. A fim de assegurar o suporte técnico e operacional indispensável à efi-
ciência da NSP, o Secretário de Saúde, por meio dos Departamentos competentes, pro-
porcionará a infraestrutura e recursos necessários, dentro das possibilidades existentes. 

Art. 12. O Grupo Executor poderá contar com a assessoria dos diversos departa-
mentos da Secretaria Municipal da Saúde ou exteriores a esta, representados por profis-
sionais com notório conhecimento sobre o assunto. 

Art. 13. O Grupo Executor terá composição multidisciplinar e multiprofissional, 
devendo contar com componentes nomeados. 

§ 1º. As indicações deverão recair preferencialmente em profissionais especiali-
zados em segurança do paciente e, representantes de nível superior dos Serviços e Coor-
denações envolvidas diretamente no referido programa. 

§ 2º. O Coordenador e o Vice-Coordenador da NSP serão nomeados pelo Secre-
tário de Saúde dentre os membros do Grupo Executor. 

§ 3º. O Grupo Executor definirá dentre seus membros o 1º e o 2º secretários para 
auxiliarem na condução dos trabalhos. 

 Art. 14. O Grupo Executor reunir-se-á ordinariamente a cada 30 (trinta) dias e 
extraordinariamente e a qualquer tempo, se necessário, em local previamente designado e 
comunicado aos membros nas convocações juntamente com as reuniões da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar – CCIH da Secretaria Municipal de Saúde. . § 1º. As deli-
berações tomadas deverão ser encaminhadas em forma de Resoluções, quando estiverem 
relacionadas à criação e/ou alterações nas normas e rotinas. § 2º. Os treinamentos para 
as diversas categorias profissionais e em diversos temas serão agendados previamente e 
comunicados por escrito às chefias de Unidades e Coordenações, que deverão ser respon-
sáveis pelo encaminhamento de sua equipe a estes. 

Art. 15. O NSP, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complemen-
tares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos. 

Art. 16. A sequência de atividades nas reuniões do NSP será: 
I - verificação da presença do Coordenador e demais membros 
do Grupo Executor; 
II - leitura, aprovação e assinatura da Ata da reunião anterior; 
III - leitura, pelo Coordenador, dos informes e desenvolvimento 
da pauta da reunião; 
IV - leitura, discussão e votação dos pareceres; 

V - palavra aos membros do Grupo Executor; 
VI - organização da pauta da próxima reunião; 
VII - distribuição de tarefa aos membros do Grupo Executor. 
§ 1º. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o NSP, por voto 

da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo. 
§ 2º. Qualquer membro do Grupo Executor poderá requerer ao Coordenador, a 

qualquer tempo, que solicite o encaminhamento ou diligências de consultas a outras pes-
soas ou instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, para estudo, pes-
quisa ou informações necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos, 
bem como solicitar o comparecimento de qualquer pessoa às reuniões para prestar es-
clarecimentos. 

§ 3º. A pauta será comunicada previamente a todos os membros, com antece-
dência mínima de 02 (dois) dias para as reuniões ordinárias e de 01 (um) dia para as ex-
traordinárias. 

Art. 17. Após a leitura do parecer elaborado por pessoa indicada na forma do in-
ciso V, do art. 20, deste decreto, o Coordenador deve submetê-lo a discussão, dando a 
palavra aos membros que a solicitarem. 

Art. 18. Após o encerramento das discussões, o assunto será 
submetido a votação. 
Art. 19. A cada reunião, os membros registrarão sua presença em folha própria 

(lista de presença) e o Secretário lavrará ata que deverá ser assinada pelos membros pre-
sentes e pelo Coordenador, quando de sua aprovação. 

Art. 20. Ao Coordenador incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades 
do NSP, especificamente: 

I -  representar o NSP em suas relações internas e externas; 
II - instalar o Grupo Executor e presidir suas reuniões;  
III - promover a convocação das reuniões ordinárias e 
extraordinárias; 
IV - tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito 

do voto de desempate; 
V - indicar membros para realização de estudos, trabalhos, levantamentos e 

emissão de pareceres. 
Parágrafo único. Cabe ao Vice-Coordenador substituir o Coordenador em seus 

impedimentos. 
Art. 21. Ao Secretário do NSP compete: 
I - participar das reuniões dando toda assistência necessária ao bom andamen-

to dos trabalhos; 
II - preparar e encaminhar o expediente do NSP; 
III - manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos 

que devam ser examinados nas reuniões do NSP; 
IV - providenciar e distribuir ao Secretário de Saúde e/ou Departamentos, comu-

nicados escritos e Resoluções do NSP; 
V - lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de protocolo, de 

registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob guarda;  
VI - transcrever o relatório anual das atividades do NSP; 
VII - lavrar e assinar as atas de reuniões do NSP;  
VIII - providenciar, por determinação do Coordenador, a convocação das reuni-

ões extraordinárias; 
IX - distribuir aos Membros do NSP a pauta das reuniões; 
X - organizar dados e arquivos do NSP. 
Art. 22. Aos membros do NSP compete: 
I - estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribu-

ídas pelo Coordenador; 
II - comparecer às reuniões, relatando expedientes, proferindo voto ou pareceres 

e manifestando-se a respeito de matérias em discussão; 
III - requerer votação de matéria em regime de urgência;  
IV - desempenhar as atribuições que lhes forem designadas pelo 
Coordenador; 
V - apresentar proposições sobre as questões atinentes ao 
Núcleo;  
VI - em caso de impedimento, comunicar seu suplente para que o substitua nas 

atividades do NSP.  
Art. 23. Será excluído o componente do NSP que, sem motivo justificado, deixe 

de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou intercaladas no período de 01 (um) 
ano. 

Art. 24. Excepcionalmente cada componente do NSP poderá acumular 02 (du-
as) representações. 

Art. 25. As atividades dos membros do NSP deverão acontecer através da libera-
ção de horário de trabalho, com solicitação em tempo hábil para não haver interrupção do 
serviço no local de lotação do mesmo. 

Art. 26. Cabe ao Secretário de Saúde nomear um responsável pelo Plano de Se-
gurança do Paciente dentre os membro do NSP. 

Art. 27. Cabe ao Secretário de Saúde promover a renovação de 1/3 dos compo-
nentes do NSP a cada 2 (dois) anos. 

Art. 28. O mandato dos membros do NSP será de 02 (dois) anos, sendo permi-
tida apenas uma recondução. 

Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Re-
gimento Interno serão dirimidos pelo conjunto de componentes do NSP, por consenso ou 
maioria simples. 

Art. 30. O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta 
fundamentada por 2/3 dos componentes do NSP, em reunião extraordinária, especialmen-
te convocada para este fim, e será encaminhada à aprovação do Chefe do Poder Execu-
tivo.

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017.  

 
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal 

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídico

---------------------------------------------- 
DECRETO  Nº  4.048,  DE  27  DE OUTUBRO   DE  2017.
(Altera o art. 2º do Decreto nº 3.777, de 25 de setembro de 2015). 

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

 
Considerando a instituição do Fundo Municipal de Manutenção do Cor-
po de Bombeiros – FEBOM, por meio da Lei nº 3.358, de 12 de dezem-
bro de 2013;  
Considerando que o Conselho Gestor do FEBOM foi nomeado por meio 
do Decreto nº 3.777/2015, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. O art. 2º, do Decreto nº 3.777, de 25 de setembro de 2015, com altera-

ção introduzida pelo Decreto nº 3.954, de 15 de março de 2017, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 2º. O Conselho Gestor do Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM será pre-
sidido pelo Assessor Especial da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e terá como 
Vice-Presidente o Comandante do 18º Grupamento de Bombeiros, nos termos do § 2º do 
art. 4º, da Lei nº 3.358/2013.” 

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

Santana de Parnaíba, 27 de outubro de 2017. 
  

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal  

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídico 

---------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA  
EXTRATO DE CONTRATOS  
CONTRATO 131/2017 – aquisição de equipamentos médicos – (PE 014/17) – CONTRA-
TANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: IN-
DREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA - DATA: 30/10/2017 - VA-
LOR: R$ 26.370,00 – DOTAÇÃO: 0216-4.4.90.52.08-1030100771091 - VIGÊNCIA: 3 
meses.  
CONTRATO 132/2017 – aquisição de aparelhos de ar condicionado, equipamentos de 
odontologia, refrigerador doméstico, microcomputador, desfibrilador externo DEA, detec-
tor fetal portátil e balde a pedal – (PE 015/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: SANDRO VILMAR PIRES - ME - DATA: 
30/10/2017 - VALOR: R$ 4.497,00 – DOTAÇÃO: 0216-4.4.90.52.35-1030100771091 - 
VIGÊNCIA: 3 meses.  
CONTRATO 133/2017 – aquisição de aparelhos de ar condicionado, equipamentos de 
odontologia, refrigerador doméstico, microcomputador, desfibrilador externo DEA, detec-
tor fetal portátil e balde a pedal – (PE 015/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNI-

CÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - DATA: 30/10/2017 - VALOR: R$ 20.960,00 – 
DOTAÇÃO: 0216-4.4.90.52.08-1030100771091 - VIGÊNCIA: 3 meses.  
CONTRATO 134/2017 – aquisição de veículos automotores para atendimento da Se-
cretaria Municipal de Educação – (PE 016/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CALLIS VEICULOS PEÇAS 
E SERVIÇO LTDA - DATA: 30/10/2017 - VALOR: R$ 62.823,00 – DOTAÇÃO: 0232-
4.4.90.52.521236100481052 - VIGÊNCIA: 2 meses.  
CONTRATO 135/2017 – prestação de serviço móvel pessoal de telefonia – (PP 123/17) – 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATA-
DA: TIM CELULAR S.A - DATA: 30/10/2017 - VALOR: R$ 177.900,00 – DOTAÇÃO: 0209-
3.3.90.39.99-0412200152026 - VIGÊNCIA: 12 meses.  
CONTRATO 136/2017 – aquisição de equipamentos médicos – (PE 014/17) – CONTRA-
TANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: PPS 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - DATA: 30/10/2017 - VALOR: R$ 54.035,58 – DO-
TAÇÃO: 0216-4.4.90.52.081030100771091 - VIGÊNCIA: 3 meses.  
CONTRATO 137/2017 – aquisição de equipamentos médicos – (PE 014/17) – CONTRA-
TANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MORI-
MED COMERCIAL EIRELI - EPP - DATA: 30/10/2017 - VALOR: R$ 25.260,00 – DOTAÇÃO: 
0216-4.4.90.52.081030100771091 - VIGÊNCIA: 3 meses.  
2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 133/2015 – (Proc. Adm. 1190/15) – CON-
TRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DATA: 20/10/2017 – VA-
LOR: R$ 79.180,00. 
3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 125/2014 – (Proc. Adm. 1023/14) – CON-
TRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP - DATA: 29/09/2017 
– VALOR: R$ 456.342,17. 
4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 088/2013 – (Proc. Adm. 1311/13) – 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRA-
TADA: GRAF INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP - DATA: 6/10/2017 – VALOR: R$ 
70.836,96. 
4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 090/2013 – (Proc. Adm. 1199/13) – CON-
TRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH LTDA EPP - DATA: 11/10/2017 – VALOR: R$ 6.106.836,00.

---------------------------------------------- 
TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
AJUSTADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA E A EMPRESA 
ODATA S/A. (ANEXO DO DECRETO Nº 3.992/2017). 

 
I – DA RETIFICAÇÃO 

 
O Preâmbulo passa a ter a seguinte redação: 
 
“Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF 
sob nº 46.522.983/0001-27, com sede na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, Santana 
de Parnaíba/SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ELVIS LEONARDO CE-
ZAR, doravante denominado simplesmente PERMITENTE ou MUNICÍPIO e, de outro lado 
a empresa ODATA S/A inscrita no CNPJ sob n° 17.547.424/0001-73, com sede na Rua 
Joaquim Floriano, nº 100, cj. 192, Itaim Bibi, São Paulo-SP, neste ato representada por 
seu Diretor de Infraestrutura BRUNO PAGLIARICCI, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 14.944.418-7, inscrito no CPF/MF sob nº 101.470.108-20 e por seu Diretor Financeiro 
RAFAEL BOMENY PAULO, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.625.437-1 e inscri-
to no CPF/MF sob nº 298.794.518-30, doravante denominada simplesmente PERMISSIO-
NÁRIA, resolvem celebrar o presente Termo de Permissão de Uso, pelas razões e sob as 
condições a seguir dispostas:” 
 
A Cláusula Primeira passa a ter a seguinte redação: 
 
1.1. O PERMITENTE é possuidor de área localizada do bairro Sítio do Moinho, que se des-
creve com as medidas, limites e confrontações mencionadas na planta e respectivo me-
morial descritivo, a saber: 
 
“A PRESENTE ÁREA TEM INICIO NO P4A (COORDENADAS OFICIAIS E= 304745,17 E 
N=7404996,57), PONTO ESTE QUE FICA JUNTO A SERVIDÃO DE PASSAGEM; DAÍ SE-
GUE COM O AZ 242°06’36” NA DISTÂNCIA DE 303,18 METROS ATÉ O P5 (COORDE-
NADAS OFICIAIS E=304477,19 E N=7404854,77) DAÍ SEGUE COM O AZ 62°06’56” 
NA DISTÂNCIA DE 12,45 METROS ATÉ O P5A (COORDENADAS OFICIAIS E=304464,79 
E N=7404855,93), CONFRONTANDO NESTES SEGMENTOS COM ÁREA DA PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA; DAÍ SEGUE COM O AZ 352°10’39” NA 
DISTÂNCIA DE 14,05 METROS ATÉ P8A (COORDENADAS OFICIAIS E=304462,88 E 
N=7404869,83), CONFRONTANDO NESTE SEGMENTO COM A ÁREA DA ODATA S/A; 
DAÍ SEGUE COM AZ 62°06’57” NA DISTÂNCIA DE 314,74 METROS ATÉ O P8B (COOR-
DENADAS OFICIAIS E=304741,09 E N=7405017.04), CONFRONTANDO NESTE SEG-
MENTO COM A ÁREA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA; DAÍ 
SEGUE COM AZ 165°58’30” NA DISTÂNCIA DE 4,23 METROS ATÉ O P8C (COORDENA-
DAS OFICIAIS E=304742,12 E N=7405012,92), DAÍ SEGUE COM AZ 170°45’56” NA 
DISTÂNCIA DE 12,34 METROS ATÉ O P8D (COORDENADAS OFICIAIS E=304744,10 E 
N=7405000,73) E FINALMENTE, DAÍ SEGUE COM AZ 165°36’01” NA DISTÂNCIA DE 
4,29 METROS ATÉ O P4A, PONTO INICIAL DESTA DESCRIÇÃO, CONFRONTANDO NES-
TES SEGMENTOS COM A SERVIDÃO DE PASSAGEM QUE PERTENCE A ÁREA DA EMAE 
EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A, ENCERRANDO COM A ÁREA DE 
6.264,15 METROS QUADRADOS.”  

 
II – DA RATIFICAÇÃO 

 
Ficam expressamente ratificados todos os demais itens, cláusulas e condições 

do termo de permissão de uso original, do qual o presente termo fica fazendo parte inte-
grante, para todos os fins e efeitos de direito. 
 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) 
vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo 
 

Santana de Parnaíba, 25 de setembro de 2017. 
  

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal  
 

ODATA S/A 
BRUNO  PAGLIARICCI
Diretor de Infraestrutura  

RAFAEL BOMENY PAULO
 Diretor Financeiro 
 
Testemunhas:   
1.____________________________
Arnaldo  Sales
RG -15.903.273

 2.____________________________
Érica Soares de Lima Oliveira
RG - 27.638.746-6 
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