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Igreja Matriz Nossa Senhora Sant´Anna

É o ponto turístico mais visitado da cidade. Fundada no sécu-
lo 17, possui uma mistura de vários estilos. O altar é feito em 

estilo barroco e as paredes em taipa de pilão e adobe, vitrais e 
imagens antigas que destacam- se pela simplicidade e beleza. 
Está localizada na Praça da Matriz e as missas acontecem de 

segunda a sábado, as 19h e domingo as 11h e as 18h30. 

PREVIDÊNCIA SAÚDE

Caixa de Previdência entrega cartões de 
identificação aos aposentados da Prefeitura

Na última semana, a Caixa de Previdência de Santana de Parnaíba realizou 
a entrega do cartão de identificação dos aposentados da prefeitura.

O cartão oferece, entre outros benefícios, atendimento prioritário nas repar-
tições públicas e maior agilidade no acesso de informações dos aposentados 
na previdência.

 Acolhimento de animais é realizado na cidade 
como forma de prevenção de doenças

 Com o intuito de zelar pelo bem estar animal, a prefeitura, por meio da Secre-
taria de Saúde e em parceria com a iniciativa privada, realizou, nos últimos meses, 
o acolhimento de mais de 35 pets, entre cães e gatos. A iniciativa, além de garantir 
melhores condições aos bichos, que muitas vezes são encontrados em situações 
de maus tratos ou abandono, visa também controlar a reprodução desenfreada 
dos animais de rua e, consequentemente, de doenças como a raiva.
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Imagem Ilustrativa

Prefeitura apresenta para a população da 
cidade o Plano de Metas para 2018

Texto: Renato Menezes
Foto: Imagem Ilustrativa

C
om o objetivo de propor-
cionar maior participação e 
transparência na gestão pú-
blica municipal, na próxima 

segunda-feira, às 18h, no Espaço 
de Eventos Savana em Alphaville, a 
Prefeitura de Santana de Parnaíba irá 
promover evento para apresentar o 

Plano de Metas de 2018.
O evento, que é aberto ao públi-

co, contará com a presença do pre-
feito, representantes do executivo e 
legislativo municipal, autoridades 
da região, além de presidentes dos 
residenciais, comerciantes, empre-
sários e representantes.

Na ocasião será apresenta-
do o Plano de Trabalho com as 

principais ações e projetos a se-
rem realizados nas áreas de saú-
de, educação, segurança, mobi-
lidade urbana, tecnologia, obras 
e demais serviços que estarão 
a disposição da população. Ou-
tras novidades serão apresenta-
das, como o sistema online on-
de a população vai acompanhar 
a evolução do plano.

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 

mais perto de sua casa

789 VAGAS
VAGAS Quant.

Ajudante de serralheiro 2

Atendente de telema-
rketing 15

Auxiliar de almoxarifado 10

Auxiliar de enfermagem 2

Auxiliar de logística 10

Auxiliar técnico de
montagem 1

Cobrador de ônibus 10

Corretor de imóveis 290

Costureira em geral 5

Meio oficial de
laminação 1

Montador de móveis
de madeira 2

Motofrentista 1

Nutricionista 1

Operador de cobrança 15

Operador de
telemarketing ativo 350

Operador de
telemarketing receptivo 50

Passadeira de peças de
confecções 1

Pesador (Pigmentos e
resinas) 1

Preparador de tintas
(químico) 1

Professor de cursos li-
vres 1

Tec.eletrônico de
manutenção industrial 1

Tec.eletrônico de
manutenção industrial 1

Técnico de enfermagem 10

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br

ENDEREÇOS

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)

Baixos índices de criminalidade mantém 
Santana de Parnaíba como a cidade mais 

segura da região

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

mantém como a cidade mais segura 
da região metropolitana.

Os dados mostram que a ci-
dade registou os menores índices 
de criminalidade em furto e roubo 
de veículos, latrocínio e roubo, en-
tre os municípios com mais de 100 

mil habitantes.
Esse resultado é atribuído 

aos investimentos realizados pe-
la prefeitura e o trabalho da Guar-
da Municipal Comunitária, além 
da parceria com as Polícias Civil 
e Militar da cidade.

D
e acordo com o último levan-
tamento, feito pela Secreta-
ria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP-

-SP/SEADE), Santana de Parnaíba se 

Constantes investimentos na Guarda Municipal Comunitária 
garantem segurança dos moradores de Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba terá 
polo de padaria artesanal a 

partir do dia 05/03

A 
Prefeitura, por meio do 
Fundo Social de So-
lidariedade, irá reali-
zar na próxima segunda 

(05/03), às 09h, a cerimônia de 
inauguração do Polo de Padaria 
Artesanal de Santana de Parna-
íba, na Rua Santa Cruz, 155 - 
Centro. 

Estarão presentes na cerimô-
nia a presidente do Fundo Social 

do Estado de São Paulo, Lu Alck-
min, a presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de Santana 
de Parnaíba, Selma Cezar, além 
do prefeito e demais autoridades. 

O projeto da Padaria artesa-
nal é realizado desde 2001 e já 
qualificou mais de 98 mil pesso-
as. No curso, os alunos apren-
dem a fazer mais de 10 tipos de 
pães, pão de mel, bem casa-
do, colomba pascal e panetone, 
cookies gourmet, tortas e quibe.

Nas aulas serão ministrados cursos de pães, bem
casado, colomba pascal, panetone, entre outros

Texto: Cintia Almeida
Foto: Fabiano Martins

Atletas da SMAFEL 
participam da fase regional 

do Circuito Loterias Caixa

N
o último final de semana 
(24 e 25/02), os atletas 
paralímpicos de Santana 
de Parnaíba participaram 

da etapa regional do Circuito Caixa 
2018, na modalidade de atletismo, 
que ocorreu no Centro de Treina-
mento Paralímpico em São Paulo.

Composto por quatro fases re-
gionais e duas nacionais, o even-
to tem como objetivo desenvolver 
as praticas desportivas, melhorar 
o nível técnico das modalidades, 
dar oportunidade para atletas de 
elite e desenvolver novos valores 
do esporte paralímpico. Veja abai-
xo o resultado da equipe de Santa-
na de Parnaíba

Sérgio Barros - classe F31 - 
bronze no arremesso de peso e 

prata club;
Michel Fernandes Moraes - 

classe F51 - prata no lançamento 
do disco e no Club prata;

Durvacy da Silva Correia - 
classe F55 - prata no Lançamen-
to do Disco e prata no lançamento 
do Dardo;

Welington Adriano Antunes de 
Souza Júnior - classe T54 e F56 -  
ouro no Disco e 6 bronzes no 100, 
200, 400, 800, 1500 e 5000;

Reginaldo Gonçalves de Aguiar 
- classe F11 - 5º e 7º colocado no 
Lançamento do Disco e Arremes-
so do Peso, respectivamente.

Vale lembrar que todos os atle-
tas treinam regularmente na pista 
de caminhada e as atividades são 
coordenadas pela SMAFEL (Se-
cretaria Municipal de Atividades 
Físicas, Esporte e Lazer).

Texto: Cintia Almeida
Foto: Fabiano Martins

Atletas paralímpicos de Santana de Parnaíba
obtém bons resultados no atletismo 

População irá conhecer os principais projetos
e ações da prefeitura para 2018

Prefeitura inicia mais uma etapa do 
Projeto Jovens Desbravadores 

Na última semana foi dado início a mais uma etapa do Projeto Jo-
vens Desbravadores, que tem o objetivo de resgatar o interesse 
pela história do município. Todos os alunos da rede municipal de 
ensino, da pré-escola ao ensino fundamental II, participam das vi-
sitas monitoradas, realizadas nos principais monumentos e pontos 
turísticos e históricos do Centro Histórico para que os alunos co-
nheçam e analisem todo o patrimônio cultural parnaibano. 

SEGURANÇA FUNDO SOCIAL

ATLETISMO METAS 2018

CULTURA



5Ano VI - Edição 217
De 02 a 08 de março de 2018

SAÚDE

Prefeitura realiza reunião técnica do 
Projeto Águia com professores da rede

A 
prefeitura, por meio das Se-
cretarias de Educação e de 
Saúde, realizou, na última 
semana, a orientação técni-

ca dos professores da rede munici-
pal de ensino para o Projeto Águia.

O encontro aconteceu no au-
ditório da educação e teve o ob-
jetivo de instruir os educadores 
sobre como identificar possíveis 
dificuldades e deficiências visu-
ais dos alunos. Com as orienta-
ções, os professores farão uma 
triagem para localizar aqueles que 
apresentam  problemas de vista e, 
de acordo com a gravidade, serão 
encaminhados para acompanha-

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

Os professores recebem orientações para realização de testes de visão
nos alunos dos colégios e auxiliam no acompanhamento oftalmológico

Eu acho muito importante este projeto 
porque fica mais fácil descobrir 
alguma dificuldade dos alunos na 
alfabetização nos primeiros anos 
e isso pode ser decorrente de um 
problema de visão, e identificando 
mais precocemente, contribuirá na 
saúde e no desempenho do aluno. 
Como mãe e educadora eu parabenizo 
por este projeto”. 

tatiane Letícia Santos - Professora

HABITAÇÃO

Moradores do loteamento Jd. Rachel 
realizam cadastro do Cartão Reforma

N
a última semana, a pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Habitação, 
promoveu na Rua do As-

tronauta uma ação para os mo-
radores do loteamento Jardim 
Rachel visando o cadastro no 
Programa Cartão Reforma.

Realizado em parceria com o 
governo federal, o programa visa 
oferecer melhor qualidade de vida 
aos beneficiários, proporcionando 
a realização de reformas das suas 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Funcionários da habitação realizam panfletagem e tiram dúvidas 
dos moradores em relação ao Programa Cartão Reforma

“Esse programa vai me ajudar bastante por 
conta de eu não ter condições de comprar 
os materiais e esse dinheiro vai vir em uma 
boa hora, porque eu vou tentar  terminar de 
construir a minha casa” 

Vera Lúcia - Moradora do Jardim Rachel

OBRAS

Cidade está a frente das capitais dos 26 estados brasileiros e da capital federal em qualidade da administração pública

Conselho Federal de Administração Pública, órgão ligado ao Governo 
Federal, classificou Santana de Parnaíba a 2ª melhor gestão do Brasil

O 
avanço que Santana de 
Parnaíba tem obtido nos 
últimos anos tem sido 
destaque no cenário na-

cional. Muito disso se deve aos 
importantes investimentos que 
a prefeitura tem feito em áreas 
de interesse público como se-
gurança, saúde, educação, mo-
bilidade, entre outras, empre-
gando, de maneira adequada e 
consciente, os recursos públi-
cos do município.

Com isso, a cidade tem obti-
do importantes marcas, conquis-
tadas nos últimos anos, que rati-
ficam esses números: Na área da 
saúde, é o município que mais 
reduziu a mortalidade infantil e 
que possui os menores índices 
de casos de dengue na região, 
além de ser um dos únicos que 

Foto: Márcio Koch

Imagem da via Parque em Alphaville que é uma das principais obras de 
mobilidade urbana realizadas pela prefeitura de Santana de Parnaíba 

SEGURANÇA

Prefeitura assina convênio com
o Projeto Guardiã Maria da Penha

N
a última semana a prefeitura 
firmou convênio com o GEI-
VID – Grupo de Atuação Es-
pecial de Enfrentamento À 

Violência Doméstica – órgão do Mi-
nistério Público Estadual que atua na 
defesa e proteção dos direitos das 
mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar.

O acordo foi assinado na sede 
do MP. O projeto que visa proteção 
às mulheres por meio da Lei Maria 

da Penha contará com a atuação da 
Patrulha Maria da Penha, compos-
ta por cerca de 20 Guardas Munici-
pais, que serão responsáveis na fis-
calização e combate à violência de 
qualquer natureza contra a mulher 
no município, garantindo o cum-
primento das penalidades contra o 
agressor, além de proporcionar me-
dida protetiva, acolhida e orientação 
às vítimas, bem como realizar visitas 
periódicas nas residências para pre-
servar a segurança da mulher.

Nestas ações estarão envolvidas 

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Chefe do Executivo Municipal assina convênio para proteção de 
mulheres vítimas de violência baseado na Lei Maria da Penha

Obras do Novo Colégio Magia
das Cores estão avançadas

E
m breve mais uma unida-
de de ensino será entregue 
na cidade. Iniciadas em se-
tembro do ano passado, as 

obras do novo colégio Magia das 
Cores, no bairro Jardim Itapuã, 
estão em estágio avançado. A no-
va unidade contará com 8 salas 

Texto: Renato Martins
Foto: Imagem Ilustrativa

Imagem ilustrativa de como será
o novo colégio Magia das Cores 

não tiveram casos de febre ama-
rela. Além disso, recentemente 
obteve o conceito “A” em saúde 
pública pelo Tribunal de Contas 
do Estado. Na educação, San-
tana de Parnaíba, que possui o 
ensino 100% municipalizado, al-
cançou importante crescimento 
no IDEB – Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica – do 
último levantamento (32%), além 
de ter três colégios entre os 30 
melhores do Estado no ENEM 
de 2015. Na área de desenvolvi-
mento, de acordo com o CAGED 
– Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados – órgão liga-
do ao Ministério do Trabalho, o 
município é o 3ª do Estado que 
mais recolocou pessoas no mer-
cado de trabalho (2.666) e, atu-
almente, conta com mais de 20 
mil empresas instaladas na cida-
de. Em 2016 alcançou o status 

moradias e incentivando a econo-
mia local, aumentando a circula-
ção de renda e gerando empregos.

Além do Jardim Rachel, os lo-
teamentos Jardim Clementino,Vila 
Poupança e Promorar também se-
rão beneficiados com o programa. 

de aula, berçário, cantinho da lei-
tura, lavanderia, sala dos profes-
sores e almoxarifado. A escola te-
rá capacidade para 240 crianças 
em período integral, dobrando a 
capacidade da unidade anterior, 
que era de 120 alunos. 

De acordo com a Secretaria 
de Educação, a conclusão das 
obras está prevista para setem-

bro deste ano. A prefeitura infor-
ma que iniciará a construção de 
mais três escolas nos bairros 
da Fazendinha, Chácara Solar e 
a primeira unidade educacional 
no bairro Cristal Park. Nos últi-
mos cinco anos a prefeitura já 
inaugurou oito novos colégios e 
reformou dois, gerando mais de 
3 mil novas vagas. 

de 9ª melhor cidade para se in-
vestir no país e a 5ª melhor do 
Estado de São Paulo, É a cida-
de mais segura da região me-
tropolitana do Estado pelo quin-
to ano consecutivo. Na área de 
mobilidade urbana inaugurou im-
portantes vias como o novo viá-
rio da ponte, a Via Parque, dupli-
cou as Estradas dos Romeiros e 
Tenente Marques, além de já ter 
pavimentado mais de 150 km de 
vias públicas e implantado ilu-
minação de LED em 135 km de 
vias. Na parte de lazer inaugurou 
3 parques e 7 praças poliesporti-
vas pela cidade.

Por essas e outras iniciati-
vas, o Conselho Federal de Ad-
ministração elegeu Santana de 
Parnaíba como a 2ª melhor cida-
de do Brasil em gestão pública e 
a primeira entre as que possuem 
mais de 100 mil habitantes.

mento oftalmológico nas unidades 
de saúde do município, para ava-
liação mais detalhada e, consta-
tada a necessidade, o médico irá 
prescrever a utilização de óculos, 

A seleção das localidades e das fa-
mílias a serem assistidas segue cri-
térios estabelecidos pelo governo 
federal. Para saber se o seu imó-
vel está dentro dos critérios do pro-
grama, compareça na Secretaria de 
Habitação ou ligue: 4154-5340. 

as Secretarias Municipais de Seguran-
ça Urbana, de Assistência Social, de 
Saúde e de Tecnologia da Informação, 
que auxiliarão em ações de capacita-
ção dos guardas municipais, realiza-
ção de palestras, abrigo para mulhe-
res agredidas e atendimento médico 
prioritário nas unidades de saúde.

A prefeitura informa que toda a 
mulher que for vítima de agressão 
deve fazer a denúncia na Delega-
cia da Mulher, por meio do telefo-
ne 4622-8900 ou pelo número 153, 
que funciona 24 horas.

que serão fornecidos gratuitamen-
te pela prefeitura.  Na próxima se-
mana haverá treinamento com su-
pervisores e diretores de ensino 
ligados ao SISEDUC.
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ATOS OFICIAIS

NOtIFICAÇÃO

ANA LEDA SOARES bELLOt DE SOUzA

Diante do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria nº 21/18, fica Vossa Senhoria NOtIFICADO, quanto ao afastamento preventivo, nos termos 
do art. 197, II da Lei Complementar nº 34/2011, por 60 dias a partir de 23/02/18, podendo ser prorrogado por igual período.

ADRIANO DE FREItAS GONÇALVES
SECREtÁRIO DE ADMINIStRAÇÃO

------------------------------------------------------
NOtIFICAÇÃO

EMERSON ApARECIDO DA SILVA

Diante do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria nº 21/18, fica Vossa Senhoria NOTIFICADO, quanto ao afastamento preventivo, nos termos 
do art. 197, II da Lei Complementar nº 34/2011, por 60 dias a partir de 23/02/18, podendo ser prorrogado por igual período.

ADRIANO DE FREItAS GONÇALVES
SECREtÁRIO DE ADMINIStRAÇÃO

------------------------------------------------------
NOtIFICAÇÃO

FELIpE CESAR DA SILVA CAEtANO

Diante do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria nº 21/18, fica Vossa Senhoria NOTIFICADO, quanto ao afastamento preventivo, nos termos 
do art. 197, II da Lei Complementar nº 34/2011, por 60 dias a partir de 23/02/18, podendo ser prorrogado por igual período.

ADRIANO DE FREItAS GONÇALVES
SECREtÁRIO DE ADMINIStRAÇÃO

------------------------------------------------------
NOtIFICAÇÃO

ROSENILDA hENRIQUE

Diante do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria nº 21/18, fica Vossa Senhoria NOTIFICADO, quanto ao afastamento preventivo, nos termos 
do art. 197, II da Lei Complementar nº 34/2011, por 60 dias a partir de 23/02/18, podendo ser prorrogado por igual período.

ADRIANO DE FREItAS GONÇALVES
SECREtÁRIO DE ADMINIStRAÇÃO

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



7Ano VI - Edição 217
De 02 a 08 de março de 2018

ATOS OFICIAIS

COMUNICADO DE hOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
tomada de preços N.º 021/2017 – proc. Adm. Nº 1190/2017

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de enge-
nharia para a CONStRUÇÃO DE UMA UbS (UNIDADE bASICA DE SAÚ-
DE), sito à Rua El Salvador, s/nº – Recanto Maravilha III - Santana de 
Parnaíba/SP. Considerando que decorreu in albis o prazo para interpo-
sição de recurso na fase de classificação, fica hOMOLOGADO e ADJU-
DICADO em favor da empresa Fig Incorporadora e Construtora EIRELI, o 
objeto da Tomada de Preços nº 021/17.

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO

pregão presencial n.º 026/2018 – proc. Adm. n.º 061/2018
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE pALCOS E pRAtICÁVEL, para apoio à infraes-
trutura de eventos geridos pelas Secretarias Municipais de Santana de Par-
naíba, por um período de 12 (doze) meses, em atendimento à requisição nº 
5586/2017, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
ADJUDICAÇÃO e hOMOLOGAÇÃO do presente certame em favor da 
empresa: StEp GIVE LOCAÇÕES DE EQUIpAMENtOS pARA EVENtOS 
LtDA Epp – para os itens; 01; 02; 03; 04; 05; 06 e 07.

Santana de Parnaíba, 23 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA, CONVOCAÇÃO e

ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO (pARCIAL)
pregão presencial n.º 015/2018 – proc. Adm. n.º 031/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de SOLU-
ÇÕES de uso médico-hospitalar.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria Munici-
pal de Saúde – SMS, após análise das amostras, documentação com-
plementar e motivações e observações das empresas em sessão, para 
os itens ofertados neste pregão, promoveu o seguinte julgamento:
Empresa LF Wolf Arias hospitalares Ltda - Epp, amostras ApROVA-
DAS para os itens 01, 05 e 06;
Empresa Medimport Comércio de produtos hospitalares Eireli - Epp, 
amostra ApROVADA para o item 03; e REpROVADAS para os itens 02 
e 04 (produtos não atendem a RDC 042/10, conforme relatório técni-
co na SCIh deste município).
Considerando as APROVAÇÕES e REPROVAÇÕES acima indicadas, são 
necessárias algumas observações:
Conforme Memorando nº 382/2018 da SMS, as manifestações das em-
presas Comercial 3 Albe, Grandesc e LOGGEN para os itens 1 e 3 não 
procedem, pois são incompatíveis com o descritivo proposto em edital e 
os produtos atendem e foram aprovados. Portanto, julgado e sem pos-
sibilidade de recurso.
Quanto ao questionado no item 2, tanto este, quando o item 4, estes foram 
Reprovados pela SCIH e portanto procedentes os argumentos das empresas.
Dito isto, será necessária a convocação de nova sessão pública para 
abertura de envelope de segunda classificada para os itens reprovados 
conforme segue:
Para o item 02 convocam-se as empresas Comercial 3 Albe Ltda e Gran-
desc Materiais Hospitalares Ltda para nova sessão de lances e abertura 
de envelope de habilitação da vencedora, tendo em vista que a segunda 
colocada ofertou a mesma marca já reprovada pela SCIH e SMS.
Para o item 04 convoca-se a empresa Loggen Produtos para a Saúde 
Eireli – EPP, para negociação de valor e abertura do envelope de habi-
litação.
Por fim, ficam todos os interessados, notificados a comparecer no dia 
05/03/18 às 09h00min, no mesmo local já previsto em edital para ses-
são de reabertura referente aos itens acima indicados.
Em tempo, e tendo em vista o julgamento e as considerações acima ex-
postas, ADJUDICO e hOMOLOGO, pARCIALMENtE, o presente certame 
para as empresas:

Empresa LF Wolf Arias hospitalares Ltda - Epp, para os itens 01, 05 
e 06; e Empresa Medimport Comércio de produtos hospitalares Eireli 
- Epp, para o item 03.

Santana de Parnaíba, 28 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO DE RECURSO e ADJUDICAÇÃO E 

hOMOLOGAÇÃO
pregão presencial n.º 019/2018 – proc. Adm. n.º 041/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ço de MANUtENÇÃO pREVENtIVA E CORREtIVA EM EQUIpAMENtOS 
MéDICO-hOSpItALARES DE bAIXA E MéDIA COMpLEXIDADE, com 
fornecimento de peças de reposição e mão de obra, em atendimento à 
Secretaria de Municipal de Saúde.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, o Recurso Adminis-
trativo interposto pela empresa Innovamed Manutenção de Equipamen-
tos Médicos Ltda – ME, considerando as contrarrazões apresentadas, 
bem como o julgamento do Sr. Pregoeiro, teve seu PROVIMENTO NEGA-
DO, conforme instruído no Processo.
Considerando o supracitado, ADJUDICO e hOMOLOGO o certame supra 
a favor da empresa FUtURAMED LtDA ME.

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE REtOMADA DE LICItAÇÃO

pregão presencial N.º 012/18 – proc. Adm. Nº 018/18
Objeto: REGIStRO DE pREÇOS pARA EVENtUAL FORNECIMENtO, INStA-
LAÇÃO E MANUtENÇÃO DE tOLDOS, EM AtENDIMENtO À SOLICItAÇÃO 
DA SECREtARIA MUNICIpAL DE EDUCAÇÃO.
Em função de questionamentos por parte dos licitantes, no inicio da fase de lan-
ces da sessão do processo licitatório em epígrafe, com relação MARCA/MO-
DELO, decidiu-se por SUSPENDER O CERTAME, para análise dos questiona-
mentos (de acordo com as fundamentações consignadas na ATA de sessão).
Conforme despacho contido nos autos do processo, determino a reto-
mada da sessão pública para o dia 05/03/2018 às 10h00min no mesmo 
local de abertura inicial; todos participantes desde já ficam convocados 
para continuidade do certame, reiniciando-se na fase de lances.

Santana de Parnaíba, 27 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DO pREGÃO

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE SESSÃO DE AbERtURA – 2ª CLASSIFICADA

pregão presencial n.º 014/2018 – proc. Adm. n.º 028/2018
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de UNIFORMES que 
serão utilizados por AGENtES COMUNItÁRIOS DE SAÚDE, em atendi-
mento à Secretaria Municipal de Saúde.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em 
vista a NÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DOS ItENS 01, 03, por 
parte da empresa JULIO CESAR RIbEIRO CORREA CONFECÇÕES - ME, 
DO ItEM 02, por parte da empresa WR CALÇADOS EIRELI e ItEM 04, 
por parte da empresa A.M.WELLER CONFECÇÕES-ME, convoca-se as 
SEGUNDAS CLASSIFICADAS: WL UNIFORMES COMÉRCIO DO VESTU-
ÁRIOS e BERNADINO DA LUZ & SANTOS LTDA - ME, bem como as de-
mais licitantes participantes neste Pregão, para nova sessão pública de 
abertura de envelope de habilitação.
A sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação será realizada 
no mesmo local que consta em edital, no dia 01/03/2018 às 15h00min.
Ainda, ficam as empresas: JULIO CESAR RIbEIRO CORREA CONFEC-
ÇÕES – ME, WR CALÇADOS EIRELI e A.M.WELLER CONFECÇÕES-ME, 
consideradas DESCLASSIFICADAS e desde já NOtIFICADAS a apresen-
tarem contrarrazões, acerca da não apresentação das amostras supraci-
tadas, posto que a amostra é extensão da proposta comercial. A sua não 
apresentação caracteriza a desistência da proposta, submetendo a lici-
tante à aplicação das penalidades previstas no art. 7°, da Lei 10.520/02.
O prazo para apresentação das razões da não apresentação das amos-
tras é de até 03 (três) dias a partir desta publicação.

Santana de Parnaíba, 26 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 036/2018 – proc. Adm. nº. 139/2018
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de ÔNIbUS URbA-
NO ESCOLAR COM ACESSIbILIDADE, zERO QUILÔMEtRO, em aten-
dimento à Rede Municipal de Ensino - Secretaria Municipal Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 28/02/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 12/03/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 037/2018 – proc. Adm. n.º 143/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de EXAMES AUDIOLóGICOS, com a disponibilização de equipamentos, 
fornecimento de todos os insumos e materiais, e profissionais habilita-
dos para a realização dos exames aos pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) da Rede Municipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 28/02/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 12/03/18, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------------------
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 038/2018 – proc. Adm. n.º 144/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ço de CURSOS de: LÍNGUA INGLESA do tipo ESL - English as a Se-
cond Language (Inglês para Estrangeiros), de LÍNGUA ESpANhOLA e 
de MANDARIM (língua chinesa padrão ou tradicional), através de meto-
dologia adaptativa que permita a incursão na leitura, fala, escrita e com-
preensão das situações corriqueiras e cotidianas de cada língua, através 
de exercícios e aulas presenciais e à distância.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 28/02/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba ser-
viços para sua empresa.
Data de Abertura: 13/03/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de fevereiro de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO ENVELOpE 02 – pROpOStA CO-

MERCIAL
tomada de preços N.º 001/2018 – proc. Adm. Nº 007/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de pRO-
JEtOS EXECUtIVOS pARA A CONStRUÇÃO DE UM CENtRO DE AtEN-
DIMENtO AO pÚbLICO E ARQUIVO MUNICIpAL - Santana de Parnaí-
ba/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de San-
tana de Parnaíba faz saber que, julgou as propostas apresentadas CLAS-
SIFICANDO-AS da seguinte forma: 1- KFOURI ARQUITETOS ASSOCIA-
DOS LTDA EPP – R$ 185.533,97; 2- NPC GRUPO ARQUITETURA LTDA 
- R$ 231.249,60; 3- ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS 
LTDA ME – R$ 233.214,99; 4- SANDRA CHECHTER & VANIA TRAMON-
TINO ARQUITETURA S/S EPP – R$ 237.428,70; 5- GEOMÉTRICA ENGE-
NHARIA DE PROJETOS LTDA – R$ 240.197,95; 6- OFFICEPLAN PLANE-
JAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP – R$ 279.510,00.
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, 27 de fevereiro de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES
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MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA
EXtRAtO DE CARtA CONtRAtO E CONtRAtOS
CARtA CONtRAtO 003/2018 – elaboração de projeto de engenharia para o colégio municipal do bairro Cristal Park IV - (Proc. Adm. 013/18) – CONtRAtANtE: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: LUCAS DIAS MENDES PROJETOS - ME - DAtA: 26/2/2018 – VALOR: R$ 140.691,95 – DOtAÇÃO: 0222-
3.3.90.39.05-1545100372061 - VIGÊNCIA: 8 semanas.
CONtRAtO 020/2018 – prestação de serviços de exames laboratoriais – (PP 097/17) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CON-
tRAtADA: GENEVRIER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - ME - DAtA: 23/2/2018 - VALOR: R$ 2.927.212,23 – DOtAÇÃO: 0216-3.3.90.39.50-1030200792131 - VIGÊNCIA: 
12 meses.
CONtRAtO 021/2018 – construção de uma UBS Unidade Básica de Saúde na rua Dos Beija Flores, s/n.º, Chácara das Garças – (TP 018/17) – CONtRAtANtE: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - DAtA: 26/2/2018 - VALOR: R$ 536.944,41 – DOtAÇÃO: 
0216-4.4.90.51.99-1030100771092 - VIGÊNCIA: 10 meses.
CONtRAtO 022/2018 – contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de software CorelDraw suite e Adobe Creative Cloud for Teams all App – (PP 208/17) 
– CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: SOLO NETWORK BRASIL S.A - DAtA: 26/2/2018 - VALOR: R$ 47.725,00 – DO-
tAÇÃO: 0208-3.3.90.39.94-0413100142024 - VIGÊNCIA: 2 meses.
CONtRAtO 023/2018 – locação de equinos adestrados para o evento Drama da Paixão 2018 – (PP 009/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONtRAtADA: HIPICA MANEGE ALPHAVILLE LTDA - DAtA: 26/2/2018 - VALOR: R$ 172.000,00 – DOtAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊN-
CIA: 3 meses.
CONtRAtO 024/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 045/18) – LOCAtÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: ALDO DONIZETI BO-
NIFÁCIO - DAtA: 26/2/2018 - VALOR: R$ 3.097,51 – DOtAÇÃO: 0201-3.3.90.36.00-0412200042007 - VIGÊNCIA: 60 meses.
CONtRAtO 025/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 044/18) – LOCAtÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: DUARTE & AGUIAR 
HOLDING LOCAÇÕES DE BENS LTDA - DAtA: 26/2/2018 - VALOR: R$ 27.725,87 – DOtAÇÃO: 0210-3.3.90.39.00-1212200162028 - VIGÊNCIA: 60 meses.
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