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Complexo Cultural Monsenhor
Paulo Florêncio de Camargo

Localizado na Praça da Matriz no Centro da cidade, o Complexo Cultural  
foi reinaugurado em 2014 e contém ambientes audiovisuais, que mos-

tram as comidas típicas e as festas tradicionais da cidade, além de uma 
sala de projeção, onde o visitante poderá conhecer a história de Santana 

de Parnaíba. No acervo, peças como catre; pilão; banco; oratório; baú, 
além objetos do cotidiano da época (roca, ralador de mandioca, tábua 

de lavar); colunas de madeira; ferragens; cabeções; muxarabi (ou muxa-
rabiê), além de bumbo e obras do beneditino Agostinho de Jesus, além 

de conferir as manifestações culturais parnaibanas. Funciona de terça a 
domingo, das 08h00 as 17h00.

MEIO AMBIENTE CULTURA

Rotatória da Estrada Tenente Marques
recebe plantio de mudas

 Na última semana, a equipe da Regional Fazendinha esteve na Rotatória 
da Estrada Tenente Marques realizando o plantio de mudas e jardinagem no local, 
com o objetivo de promover a revitalização da região, deixando o ambiente mais 
agradável. De acordo com o departamento responsável, essa ação, que já foi rea-
lizada nas rotatórias do Tarumã e Parque Santana 2, acontecerá em diversos bair-
ros. Serão mais de 10 mil árvores plantadas até o final de 2018.

Inscrição de projetos artísticos para os
eventos municipais vai até dia 29 de março
A prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que o prazo para 

os artistas do município e região apresentem seus projetos artísticos nos eventos da 
cidade foi prorrogado até o dia 29/03. O objetivo é promover atrações de diversos seg-
mentos nos eventos que fazem parte do calendário municipal, tais como: música na 
praça, aniversário da cidade, entre outros. Mais informações sobre o regulamento po-
dem ser obtidas no site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br ou no telefone 4622-8700.
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Iniciativa inédita e inovadora na região contou com a presença de centenas de pessoas no Espaço Savana e destacou as principais metas da gestão para o ano

Prefeitura apresentou o Plano
de Metas 2018 para a cidade
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Imagem Ilustrativa

Bairro Colinas da Anhanguera agora conta 
com 100% de Iluminação de Led 

Texto: Renato Menezes
Foto: Imagem Ilustrativa

O 
programa ilumina Parnaí-
ba, com implantação de luz 
de LED nas vias municipais, 
tem proporcionado mais co-

modidade e segurança aos motoris-
tas e pedestres de diversos bairros.

Na última semana a equipe do 
Departamento de Iluminação Públi-
ca esteve no Colinas da Anhangue-

ra para a etapa final de instalação 
das luminárias de LED no bairro. 
Serão 387, que correspondem a to-
das as ruas do bairro, com a nova 
iluminação, que são mais eficien-
tes que a anterior e reduzem em até 
70% o consumo de energia, ofere-
cendo mais durabilidade, economia 
e segurança aos moradores, sobre-
tudo para as mulheres.

De acordo com o departamen-

to responsável, os bairros Cidade 
São Pedro e Fazendinha serão os 
próximos bairros atendidos. Até 
o momento foram implantadas 6 
mil luminárias em toda a cidade, 
beneficiando moradores das re-
giões do Parque Santana, Jardim 
Isaura, Cento e Vinte e Alphavil-
le. A previsão é que, até o final do 
ano, mais 6 mil lâmpadas de LED 
sejam implantadas.

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) mais 

perto de sua casa

784 VAGAS
VAGAS Quant.

Atendente de telema-
rketing 15

Auxiliar de almoxarifado 10

Auxiliar de enfermagem 10

Auxiliar de linha de 
produção 2

Auxiliar de logística 12

Auxiliar técnico de
montagem 1

Borracheiro 1

Cobrador de ônibus 9

Colorista 1

Corretor de imóveis 313

Costureira em geral 5

Encarregado de obras 1

Funileiro industrial 1

Meio oficial de corte e 
dobra de chapas

1

Meio oficial de
laminação 1

Montador de móveis
de madeira 2

Motofrentista 1

Nutricionista 1

Operador de cobrança 20

Operador de
telemarketing ativo

315

Operador de
telemarketing receptivo 45

Passadeira de peças de
confecções 1

Pesador (Pigmentos e
resinas) 1

Preparador de tintas
(químico) 1

Professor de cursos li-
vres 1

Químico 1

Tec.eletrônico de
manutenção industrial 1

Técnico de enfermagem 10

Torneiro CNC 1

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)

Colégios municipais terão
aulas de robótica

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Imagem Ilustrativa

cation, empresa que é líder mundial 
em robótica educacional. Os alunos 
do 1º ano irão receber kits de educa-
ção tecnológica, com engrenagens, 
polias, alavancas, entre outros, que 
possibilitam todo o conhecimento e 
aprendizado voltado ao conceito tec-
nológico. Já a partir do 2º ano, os kits 
terão motores, sensores e também 
será realizada a programação pelos 
alunos, de tal forma que as monta-
gens possam realizar movimentos e 
funções independente. O laboratório 
também terá tablets que irão auxiliar 

os professores com guias de educa-
dor e apoio à gestão das aulas.

As aulas irão complementar o 
conteúdo do sistema de ensino, aju-
dando os alunos no entendimento 
das disciplinas curriculares que são 
pautados nos Parâmetros Curricula-
res Nacionais (PCNs), fazendo que 
os alunos aprendam o conteúdo de 
forma prática, lúdica e atrativa. 

Após a implantação do pro-
jeto piloto, gradativamente to-
das as escolas municipais rece-
berão o projeto.

A 
prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Educação, assi-
nou na última semana um 
contrato para realizar au-

las de robótica nos colégios muni-
cipais. O projeto piloto está previsto 
para ser implantado a partir de abril 
e terá cerca de 200 alunos do 1º 
ao 5º ano do colégio Dr. Sebastião 
Florêncio de Athayde.

O laboratório contará com as 
principais tecnologias da Lego Edu-

O projeto piloto está previsto para ter início no mês de
abril no Colégio Dr. Sebastião Florêncio de Athayde

Moradores do Bairro 120 
recebem equipe do Mutirão 

de Castração dia 17/03

V
isando atender as regi-
ões com maior núme-
ro de animais na cidade, 
a prefeitura, por meio da 

Secretaria de Planejamento Urba-
no e Meio Ambiente, irá promo-
ver, no dia 17/03, mais uma eta-
pa do mutirão de castração 2018.

A ação acontecerá no estacio-
namento do colégio João José de 
Oliveira, localizado na Rua Espacial, 
105, com os moradores seleciona-
dos no cadastramento feito no SIS-
PET (Sistema de Saúde Animal). 
De acordo com o Departamento de 

Proteção e Bem Estar Animal, se-
rão atendidos aproximadamente 
300 animais (cães e gatos), que re-
ceberão desde avaliação veterinária 
até a realização do procedimento 
cirúrgico (castração). 

O departamento informa que os 
moradores devem acompanhar no 
site e nas redes sociais da prefeitu-
ra quando serão abertas as inscri-
ções, bem como o local do próxi-
mo mutirão. As vagas são limitadas 
e serão atendidos apenas os mora-
dores que estão cadastrados no si-
te da prefeitura, sendo dois animais 
por pessoa. Mais informações no 
telefone 4622-1427.

Moradores com seus animais no
1º Mutirão de Castração do ano

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

Bairro Cristal Park II recebe 
obras de pavimentação 

N
a última Semana os mo-
radores do Cristal Park II 
foram beneficiados com 
a pavimentação do bair-

ro. Com o intuito de promover me-
lhor qualidade de vida aos muníci-
pes da localidade, a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Serviços 
Municipais, realizou obras na Rua 
Domingos Camargo, que faz liga-
ção com a Estrada dos Romeiros. 
A população do local, que há anos 
esperava por essa obra, também 
recebeu recentemente a canaliza-
ção e instalação de rede de água 

em suas residências. 
O programa de pavimentação 

já foi realizado em diversos bairros 
tais como Parque Santana, Curu-
ruquara, Alphaville, Fazendinha, 
entre outros. Cristal Park III e o 
Cristal Park IV também foram con-
templados pelo programa e, assim 
como o bairro Cristal Park II, estão 
totalmente pavimentados e com 
rede de água instalada em 100% 
das residências.

Segundo a Secretaria de Servi-
ços Municipais, a expectativa é que 
pelo menos mais 50 quilômetros 
de vias sejam pavimentadas e re-
capeadas até o fim do ano.

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

Equipe realiza a pavimentação da rua
Domingos Camargo no Cristal Park II

Equipes realizam a instalação de lâmpadas de 
LED no bairro Colinas da Anhanguera

Agentes de Saúde realizam Campanha do 
Rim no Terminal Rodoviário Central

Na última semana, agentes de saúde do município, juntamente com 
a Unidade de Nefrologia, Diálise e Transplante Renal (UNTR), esti-
veram no terminal rodoviário central realizando diversas ações de 
saúde por conta do dia Mundial do RIM, comemorado no dia 08/03 
e que visa orientar e prevenir a população sobre as doenças renais.
Na ocasião a população no local recebia gratuitamente atendimen-
tos com dextro, aferição de pressão arterial, orientações sobre ne-
frologia e distribuição de folhetos informativos sobre a prevenção.

EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE

OBRAS LED

SAÚDE
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FUNDO SOCIAL

Santana de Parnaíba inaugura seu
primeiro Polo de Padaria Artesanal

N
a última segunda-feira, a 
prefeitura, por meio do Fun-
do Social de Solidariedade, 
inaugurou oficialmente seu 

primeiro Polo de Padaria Artesanal 
de Santana de Parnaíba, localizado 
na Rua Santa Cruz, 155 – Centro.

A cerimônia contou com a pre-
sença da presidente do Fundo So-
cial do Estado Lu Alckmin, da pre-
sidente do Fundo Social de Santana 
de Parnaíba Selma Cezar, do prefei-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

O curso tem duração de um mês e as aulas 
são ministradas em três períodos

FUNDO SOCIAL

C
om o objetivo de cons-
cientizar as mulheres so-
bre os seus direitos como 
cidadãs, a prefeitura, por 

meio da Secretaria de Assistência 
Social, realizou, na última semana, 
uma roda de conversa com a Dra. 
Andrea Perussi, Delegada respon-
sável pela Delegacia de Defesa da 
Mulher em Santana de Parnaíba.

Realizado no Cine Teatro Co-
ronel Raymundo, o encontro con-
tou com a presença da Presidente 
do Fundo Social, Selma Cezar, do 
Secretário de Assistência Social, 
Fábio Mendonça, autoridades do 
legislativo e representantes da so-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

A campanha tem o objetivo de conscientizar, prevenir
e combater à violência contra a mulher

“Essa ação de hoje é muito importante 
para conscientizar a mulher no combate 
à violência e ressaltar o valor dela na 
sociedade.” 

Dra. Andrea perussi – Delegada

Iniciativa pioneira na região contou com a presença de centenas de pessoas no Espaço Savana

Prefeitura apresenta o Plano de Metas 2018 de Santana de Parnaíba

G
overno Municipal apre-
sentou para a população 
o Plano de Metas com 37 
propostas de grande im-

portância para a cidade. Com a 
presença de aproximadamente 2 
mil pessoas no Espaço de Even-
tos Savana, o prefeito destacou 
as principais realizações que se-
rão feitas este ano pela prefeitura 
em diversas áreas, como saúde, 
educação, segurança, mobilida-
de urbana e cultura, por exemplo.

Diante de autoridades, repre-
sentantes da sociedade, mora-
dores e colaboradores da pre-
feitura, o prefeito ressaltou a 
importância do projeto e assu-
miu, com seu secretariado, o 
compromisso de entrega de ca-
da um dos itens apresentados, 
ressaltando a necessidade da 
gestão pública se planejar e tra-

Prefeito Elvis Cezar apresenta ao público o
Plano de Metas da cidade para 2018

balhar para gerar resultado para 
a população. 

Durante o evento foi assina-
do o documento de implantação 
da maternidade este ano, unida-
de que terá capacidade para até 
1.800 partos. 

ciedade civil.
A reunião marcou o início da 

campanha “Março Lilás”, que tem 
o intuito de reforçar as ações visan-
do a prevenção da violência contra 
a mulher, que pode acontecer de 
diversas formas, como: física, pa-
trimonial, psicológica e sexual.

Para garantir que esses direi-
tos sejam respeitados e cumpri-
dos, Santana de Parnaíba possui 

to e vereadores da cidade.
No curso, que tem duração de 

um mês, os alunos aprendem a fa-
zer mais de 10 tipos de pães, pão 
de mel e bem-casado, colomba 
pascal e panetone, cookies gour-

alguns órgãos públicos voltados 
para atender denúncias e ocor-
rências, como o Conselho Muni-
cipal da Mulher 4622-7050 Ra-
mal: 7069/7086,  Delegacia de 
Defesa da Mulher 4154-4157 ou 
4154-2253,  Anexo de Violên-
cia Doméstica e Familiar Contra 
a Mulher  4154-2340,  Guarda 
Municipal 4622-8900,  Polícia 
Militar 190.  

met, tortas e quibe, o que dará 
uma nova oportunidade para ge-
ração de renda para as pessoas 
mais necessitadas. Para inscri-
ções ou mais informações basta 
entrar em contato no 4622-7050.

Foto: Fabiano Martins A partir do dia 2 de abril, a 
população poderá acompanhar o 
andamento de cada proposta do 
Plano de Metas através do por-
tal da prefeitura na internet, por 
meio do sistema de acompanha-
mento de projetos - SISPRO.

“Nunca vi nada parecido onde um gestor públi-
co, depois de eleito, dizer o que pretende fazer na 
administração, em meio a este momento de crise 
que o país atravessa e que tudo isso será feito em 
2018.  Entre tantas obras importantes, a principal 
delas se trata da maternidade, que é um sonho da 
população” .

César Filho - Apresentador

“Essa parceria entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Santana de Parnaíba 
está sendo muito boa, porque qualifica as 
pessoas e auxilia quem está em situação de 
vulnerabilidade social.”
Lu Alckmin – Presidente do Fundo Social
do Estado de São Paulo

Programa Saúde na Escola entrega mais 
de 21 mil kits de higiene bucal 

 Mãe Parnaibana entrega 100 kits de 
enxoval às gestantes do município

“Nunca tinha presenciado uma iniciativa desse ti-
po, onde a prefeitura mostra para a comunidade o 
que pretende fazer neste ano. Fico satisfeito e an-
sioso para ver a conclusão destes trabalhos que 
irão melhorar a vida da população’’.

Alfredo tanimoto - Diretor executivo do BNI

Prefeitura realiza campanha
“Março Lilás”

C
om o objetivo de avançar 
no combate da mortalida-
de infantil no município, a 
prefeitura, por meio da Se-

cretaria de Assistência Social e do 
Fundo Social de Solidariedade, re-
alizou, na última semana, no Cine 
Teatro Coronel Raymundo, mais 
uma entrega de kits do Programa 
Mãe Parnaibana.

Estiveram presentes na cerimô-
nia o chefe do Executivo municipal, 
a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, o secretário de as-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

sistência social, além das 100 fa-
mílias beneficiadas com o kit, que 
é composto por 19 itens, incluindo 
carrinho de bebê.

Os enxovais entregues fazem 
parte do Programa Bebê Passo a 
Passo, que oferece palestras de 

orientação, cartão de ônibus para 
consultas médicas e todo o acompa-
nhamento pré-natal para as gestan-
tes do município. Ao todo, a prefeitu-
ra já atendeu mais de 3 mil famílias, 
dos quais mais de 250 entregas de 
kit foram feitas só neste ano.

‘‘O pré-natal é muito bom, assim como os 
médicos que são bem atenciosos e não 
há filas para fazer os exames, porque em 
menos de sete dias a gente marca e já 
realiza o procedimento, além do kit que é 
completo. Estou muito satisfeita.’’ 
Camila Melissa - Moradora do Jardim Isaura

O programa que já atendeu mais de 3 mil famílias
é referência no combate à mortalidade infantil 

N
a última semana, a prefeitu-
ra, por meio das secretarias 
de saúde e de educação, 
promoveu a entrega de kits 

de higiene bucal para os alunos do 
Colégio Municipal Alba Bonilha de 
Mello. A ação faz parte do programa 
saúde na escola, que tem o objetivo 
de orientar os alunos sobre a impor-
tância da saúde bucal.

O trabalho é destinado aos alu-
nos do berçário até o 9° ano do 
ensino fundamental e visa a pre-
venção da cárie dentária, além de 
conscientizar, ensinar, e motivar 
os alunos a terem hábitos de hi-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

giene e alimentação saudáveis, 
para garantir uma boa saúde bucal 
e melhora da qualidade de vida.

Em 2018, o Programa Saú-
de na Escola já entregou mais de 
21 mil kits nos 68 colégios mu-
nicipais, além de oferecer pales-
tras que promovem a saúde bucal, 

com direito a atividades educati-
vas sobre evidenciação de placa 
bacteriana, escovação dental su-
pervisionada, aplicação de flúor 
e atendimento clínico dos alunos 
através do projeto Adequar, com 
acompanhamento dos dentistas 
que fazem parte do projeto.

‘‘Essa ação da prefeitura é importante e 
tem que ser passada para todos os alunos 
sobre a importância dos cuidados com a 
saúde bucal.’’

Ana Carla - Aluna do Colégio Alba Bonilha

O Programa Saúde na Escola já realizou
a entrega de mais de 21 mil kits em 2018

SAÚDE FUNDO SOCIAL
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ATOS OFICIAIS

COMUNICADO
Informamos que o Sr. Douglas Roberto Silva, portador do RG nº 19.726.067-6, foi afastado do cargo de Guarda Muni-
cipal Comunitário, pela Portaria nº 878/18, nos termos do Art. 5º § 1º, incisos I, II e III da Lei 3.119/11, por não possuir 
porte de arma válido.

Santana de Parnaíba, 06 de março de 2018.
Adriano de Freitas Gonçalves
Secretário de Administração

______________________________
COMUNICADO

Informamos que o Sr. Rudymar Michel, portador do RG nº 12.197.692-0, foi demitido em 05/03/18, pela Portaria nº 
840/18, por força do Processo Administrativo nº 51/17.

Santana de Parnaíba, 05 de março de 2018.
Adriano de Freitas Gonçalves
Secretário de Administração

CÂMARA MUNICIpAL DE SANtANA DE pARNAIbA
CONVOCAÇÃO CONCURSO pÚbLICO N° 01/2016

A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba convoca os candidatos abaixo, aprovados em Concurso Público, aberto 
através do Edital n° 01/2016 para os cargos de AUXILIAR ADMINIStRAtIVO e tELEFONIStA:

AUXILIAR ADMINIStRAtIVO
Class.  Nome     Doc. Identidade
1º   FILIpE AGUIAR SILVA    44.830.103-9
2º   FRANCISCO IVANILSON DE SALES   29.759.747-4

tELEFONIStA
Class.  Nome    Doc. Identidade
1º   MANIQUE RONQUI CARDOSO   47.990.485-6
Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente até o dia 16/03/2018 no Departamento de RH da Câmara Muni-
cipal de Santana de Parnaíba, sito à Rua Porto Rico, n° 231 – Jd. São Luis – Santana de Parnaíba/SP CEP: 06502-355, 
Tel.: (011) 4154-8600, das 08:00 as 17:00 horas, munidos dos documentos conforme item 12.4 do Edital do Concurso 
público n° 01/2016, sendo que, caso não compareçam no prazo especificado, implicará na sua exclusão e desclassifi-
cação em caráter irrevogável e irretratável, conforme item 12.3.3 do mesmo Edital. Santana de Parnaíba, 08 de março de 
2018 – ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

COMUNICADO DE hOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
tomada de preços N.º 002/2018 – proc. Adm. Nº 008/2018

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para REFORMA E ADAptAÇÃO NO pRé-
DIO DA SECREtARIA MUNICIpAL DE ADMINIStRAÇÃO, sito à Rua São Miguel Arcanjo, 88 - Centro – Santana de Par-
naíba/SP.
Considerando que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de classificação, fica hOMOLOGADO 
e ADJUDICADO em favor da empresa VG Aços Comércio de Materiais para Construção Ltda Epp, o objeto da Tomada 
de Preços nº 002/18.

Santana de Parnaíba, 05 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

______________________________
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 011/18 – proc. Adm. nº 160/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Avenida Tenente Marques, n° 
5949 – Jardim Represa – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade, o Sr. Aurélio Jimenez Neto e a Sra. Fani 
Ranz Jimenez, representados pela Imobiliária VZL Ltda., representada pelo seu sócio, Sr. Leonardo Evangelista da Sil-
va, para abrigar a Casa da Mulher e da Saúde Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 
5.545,18 (cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) mensais, pelo período de 60 (sessenta) 
meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

______________________________
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO

pregão presencial n.º 004/2018 – proc. Adm. n.º 004/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a MANUtENÇÃO DE SERVIDORES DO FAbRICANtE IbM, 
com fornecimento de peças e software, a fim de garantir a funcionalidade de 06 (seis) equipamentos do parque de ser-
vidores, alocados no Data Center da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI) do Município de Santana 
de Parnaíba, com garantia de 12 (doze) meses.
ADJUDICO e hOMOLOGO o presente certame a favor da empresa: L$M SOLUÇÕES EM tECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI Epp.

Santana de Parnaíba, 07 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

______________________________
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO

pregão presencial n.º 020/2018 – proc. Adm. n.º 047/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ChApAS DE pOLICARbONAtO ALVEOLAR E pARAFU-
SO bROCANtE SEXtAVADO, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Administração Regional 
Fazendinha.
ADJUDICO e hOMOLOGO o presente certame a favor das empresas: bRAMA MAtERIAIS pARA CONStRUÇÕES LtDA 
para os itens 01 e 02; CD SÃO pEDRO COMéRCIO DE MAtERIAIS pARA CONStRUÇÃO LtDA – Epp para o item 03.

Santana de Parnaíba, 01 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

______________________________
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO

pregão presencial n.º 032/2018 – proc. Adm. n.º 085/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de LOCAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS TUBULARES, COM 
MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O CENÁRIO DO EVENTO DRAMA DA PAIXÃO 2018.
ADJUDICAÇÃO e hOMOLOGAÇÃO do presente certame em favor da empresa: RECON PROMOÇÕES E EVENTOS EI-
RELI EPP.

Santana de Parnaíba, 01 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

______________________________
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO

pregão presencial n.º 035/2018 – proc. Adm. n.º 121/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de CONStRUÇÃO DE CENÁRIOS pARA O ESpEtÁCULO 
DRAMA DA pAIXÃO 2018, com fornecimento de mão de obra especializada e de todos os materiais necessários, em 
atendimento à Secretaria de Cultura e Turismo.
ADJUDICO e hOMOLOGO o presente certame a favor da empresa: StEp GIVE LOCAÇÕES EQUIpAMENtOS pARA 
EVENtOS EIRELI.

Santana de Parnaíba, 07 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

______________________________
COMUNICADO DE JULGAMENtO DE AMOStRA,

ADJUDICAÇÃO E hOMOLOGAÇÃO
pregão presencial n.º 031/18 – proc. Adm. nº 083/18

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de OVOS DE ChOCOLAtE AO LEItE COM pESO MÍNIMO DE 
220GRS, para serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, em atendimento à solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria Municipal de Educação julgou como ApROVADA a amos-
tra apresentada pela empresa QUICKLOG COMERCIO AtACADIStA E LOGIStICA EIRELI.
Tendo em vista o julgamento acima e a apresentação da Certidão Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ati-
va da União regularizada e vigente, conforme estabelecido em ata de sessão de abertura de licitação, ADJUDICO e hO-
MOLOGO o certame supra a favor da empresa: QUICKLOG COMERCIO AtACADIStA E LOGIStICA EIRELI – item 01.

Santana de Parnaíba, 06 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

______________________________
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 039/2018 – proc. Adm. n.º 151/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MAtERIAIS ELétRICOS E CORRELAtOS para utilização 
em manutenções em próprios municipais
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 02/03/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 14/03/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

______________________________
AVISO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 040/2018 – proc. Adm. n.º 0154/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MEDICAMENtOS, pelo período de 12 meses, em atendi-
mento à Secretaria Municipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 05/03/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 15/03/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 02 de março de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

______________________________
AVISO DE ChAMAMENtO pÚbLICO

Chamamento público n.º 002/18
Objeto: Chamamento Público para o desfazimento de bens inservíveis, classificados como ociosos, no presente ca-
so, LUMINÁRIAS.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/03/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – 
Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
prazo de entrega do formulário e documentos: até o dia 27/03/18 nos termos definidos no edital.

Santana de Parnaíba, 07 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

______________________________
AVISO DE ChAMAMENtO pÚbLICO

Chamamento público n.º 003/18
Objeto: Chamamento Público para o desfazimento de bens inservíveis, classificados como ociosos, no presente ca-
so, CARtEIRAS.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/03/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – 
Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
prazo de entrega do formulário e documentos: até o dia 27/03/18 nos termos definidos no edital.

Santana de Parnaíba, 07 de março de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

______________________________
COMUNICADO DE JULGAMENtO ENVELOpE 01 - DOCUMENtOS

tomada de preços N.º 003/2018 – proc. Adm. Nº 053/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para AMpLIAÇÃO E REFORMA DO COLéGIO 
MUNICIpAL DONA CELINA COStA MAChADO SILVA - SItO À RUA CONStANtINOpLA, 02 – JD. ISAURA - SANtA-
NA DE pARNAÍbA/Sp.
Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parna-
íba julgou hAbILItADAS as empresas: RW ENGENHARIA EIRELI, VG AÇOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO LTDA EPP, TPD ENGENHARIA LTDA, ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CODAL ENGENHARIA 
LTDA EPP, CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP e TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA EPP (RESSALVA: Em apontamento feito pela empresa ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, o qual fez 
constar que todo acervo da empresa TOWER está em nome de terceira empresa, a comissão verificou que a apontada 
atende ao disposto no edital, conforme comprovado no Instrumento Particular de Primeira Alteração de Contrato Social 
apresentado em sua pasta de habilitação; e INAbILItADAS as empresas POLARMIX NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA EPP 
por não atender ao subitem 12.2 do edital, ou seja, apresentou toda documentação de habilitação em cópia simples, e 
LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP pelo atendimento parcial do subitem 10.2.g do edital, tendo apresentado 
apenas o balanço e as demonstrações contábeis referentes ao mês de dezembro/2016, bem como o não atendimento 
ao subitem 10.2.m.1 do edital (comprovação do vínculo empregatício do profissional).
As empresas LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, VG AÇOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA EPP, ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CODAL ENGENHARIA LTDA EPP, CONSTRUMAX CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, POLARMIX NEGÓCIOS E COMÉRCIO LTDA EPP e TOWER ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, são declarantes ME/EPP.
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, 01 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

______________________________
COMUNICADO DE JULGAMENtO ENVELOpE 01 - DOCUMENtOS

tomada de preços N.º 004/2018 – proc. Adm. Nº 091/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTI-
ÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO MUNICIPAL SITO À RUA VICENTE DO REGO MONTEIRO, S/N 
COLINAS DA ANHANGUERA - SANTANA DE PARNAÍBA/SP.
Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parna-
íba julgou hAbILItADAS as empresas: VG AÇOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CODAL 
ENGENHARIA LTDA EPP, CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, COPLEM ENGENHARIA 
E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA EPP (RESSALVA: Em apontamento feito pe-
la empresa VG Aços Comércio de Materiais para Construção Ltda Epp, o qual fez constar que não foi comprovado pela 
empresa Construmax Construções e Empreendimentos Eireli Epp o vínculo empregatício do responsável técnico, a co-
missão verificou que a apontada atende ao disposto no edital, conforme comprovado no atestado técnico fornecido pela 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – EMPLASA em nome do profissional Ivan Alberto Santos de Jesus 
que faz parte do quadro societário da empresa).
As empresas Vg Aços Comércio de Materiais para Construção Ltda Epp, Codal Engenharia Ltda Epp, Construmax Cons-
truções e Empreendimentos Eireli Epp, Jóia Brasil Ltda Epp e Coplem Engenharia e Empreendimentos Ltda Epp são de-

clarantes ME/EPP.
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, 05 de março de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

pRAzO pRORROGADO

EDItAL DE ChAMAMENtO pÚbLICO pARA CREDECIAMENtO DE pROJEtOS
ARtÍStICOS DEStINADOS AOS EVENtOS 2018 e 2019

A PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE SANTANA DE 
PARNAÍBA torna público este CHAMAMENTO para fins de credenciamento de projetos artísticos para eventos durante 
o ano de 2018, com observância na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 9.610, de 19 de feve-
reiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), no que couber, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.
1. DO OBJETIVO
1.1. O presente Chamamento tem como finalidade habilitar projetos artísticos que se enquadrem nos objetivos da Se-
cretaria Municipal de Cultura e Turismo durante o período de 12 meses, atendendo às especificidades de cada evento
e do público-alvo garantindo a excelência no serviço público.
1.2. Esse chamamento tem como objetivo compor a programação artística dos eventos abaixo, assim como de outras 
programações que se fizerem necessárias ao longo do ano:
Música na Praça
Aniversário da Cidade
Parada Musical
Teatro em Parnaíba
Presépio de Natal
Outros.
1.3. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com este chamamento, pretende atingir as seguintes finalidades:
I - Garantir o fomento e difusão das manifestações culturais para que não ocorra apenas a ação de contratações iso-
ladas, não permitindo o processo de mercantilização das atividades culturais e incentivando o processo de formação 
permanente do artista.
II - Avaliar o potencial de formação de público e reflexão sobre a importância de nossa diversidade cultural e sua cola-
boração na composição da identidade social.
III - Abonar e valorizar o artista local, com sua trajetória e perspectiva de sua formação cultural e continuo diálogo com 
a sociedade.
IV - Agir com responsabilidade fiscal e orçamentária, com o objetivo de respeitar a Lei Orçamentária do Município e de 
transparência, sempre prezando pelos serviços públicos de excelência e qualidade.
V - Diversificar a participação dos agentes e artistas locais, com o intuito de democratizar e universalizar o acesso aos 
mecanismos culturais e sociais.
VI - Fomentar o debate cultural na esfera governamental e promover a ampliação do conhecimento nas áreas do saber, 
prezando pela participação popular.
VII – Compatibilizar o compromisso educacional na sociedade contemporânea, agindo como mediadores entre as diver-
sas linguagens artísticas e a população e sendo agente de formação de sujeitos autônomos e críticos.
VIII – Realizar a reflexão crítica e intelectual sobre a circulação dos bens culturais e suas contribuições para a forma-
ção de uma sociedade igualitária e que tenha sua organização cultural como cerne ontológica do indivíduo. Com isso, a
Secretaria Municipal de Cultura assume uma função social, afim de organizar e permitir o acesso ampliado as manifes-
tações artísticas, colaborando para uma sociedade que encontre nas diferenças a riqueza cultural de nossa identidade.
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
2.1 O valor máximo a ser pago por apresentação para os projetos selecionados neste chamamento será de R$ 2.000,00 
(Dois mil reais), de acordo com o número de integrantes inscritos em cada projeto, seguindo os seguintes critérios:
a) Para 1 integrantes: até 500,00 (quinhentos reais) por apresentação;
b) Para 2 (dois) integrantes: até R$ 1.000,00 (Mil e reais) por apresentação;
c) Para 3 (três) integrantes: até R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) por apresentação;
d) Para 4 (quatro) ou mais integrantes: até R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por
apresentação.
3. DAS DEFINIÇÕES:
3.1 Para os efeitos deste chamamento, entende-se pelas atividades:
I - Artes Cênicas: São todas as formas de arte que propõe a criação de espetáculos, intervenções ou outras formas de 
ocupação do espaço público a partir da matriz do teatro, dança ou circo e que se desenvolvem em palco, praças ou ruas.
II - Música: São interpretações artísticas compostas por melodia, harmonia e ritmo desenvolvidas em palcos, praças ou 
ruas que fazem uso de instrumentos musicais e voz, em parceria ou individuais podendo ser instrumentais. A apresen-
tação poderá ser constituída de repertório autoral ou releituras.
4. DO MATERIAL A SER ENVIADO PARA A INSCRIÇÃO:
4.1. Área de Música: a) 3 vias da ficha de Inscrição preenchida disponível no site:www.prefeituradesantanadeparnai-
ba.sp.gov.br.
4.2 Orçamento em papel timbrado de Pessoa Jurídica contendo valor proposto (de acordo ao item 2), número de inte-
grantes e os dados da Empresa: CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
c) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no site: http://www.tst.jus.br/certidao ;
d) Certidão de Regularidade de Empregador FGTS – CRF, disponível no site: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/
Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, disponível no site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndC onjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 ;
f) Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (disponível no site: http://www.receita.fazenda.gov.br/
PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev a_Solicitacao.asp;
g) Currículo artístico dos integrantes;
h) Repertório incluindo títulos e autores das composições – duração do espetáculo de 2 (duas) horas no máximo;
i) Matérias de imprensa e/ou mídia sobre o trabalho;
j) 01 (um) registro em áudio (CD) ou material em formato audiovisual (DVD) com no mínimo 3 (três) músicas. As mídias 
deverão estar identificadas com o nome do artista/grupo, inseridas em envelope de papel fixadas no sulfite;
k) Release da banda / grupo com no máximo 20 linhas, fonte Arial, tamanho 14, espaçamento 1.5, em folha separada. 
No título constar o nome da apresentação / banda; 4
l) Rider técnico, indicando tempo de montagem dos instrumentos;
m) Mapa de palco com identificação da banda/grupo descrito no topo e centralizado;
n) Caso o participante seja menor de idade, a inscrição deve vir acompanhada de autorização do pai ou responsável, 
com firma reconhecida (modelo anexo);
o) No caso de música apresentar autorização do Ecad,
p) Regulamento do Chamamento Único 2018, devidamente assinado, sem alterações. Acessar no site www.prefeitu-
radesantanadeparnaiba.sp.gov.br . O material acima deverá ser encaminhado rigorosamente na ordem descrita acima,
dentro de um único envelope branco ou pardo, tamanho A4, identificado da seguinte forma: NOME DO PROPONENTE 
NOME DO ARTISTA / GRUPO
4.2. Artes Cênicas/Artes Visuais: a) 3 vias da ficha de Inscrição preenchida disponível no site www.prefeituradesanta-
nadeparnaiba.sp.gov.br ;
b) Orçamento em papel timbrado de Pessoa Jurídica contendo o valor proposto e os dados da Empresa: CNPJ, ende-
reço, telefone e e-mail;
c) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no site: http://www.tst.jus.br/certidao ;
d) Certidão de Regularidade de Empregador FGTS – CRF, disponível no site: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/
Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, disponível no site: http://www.
pgfn.fazenda.gov.br/ ;
f) Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, disponível no site: ( http://www.receita.fazenda.gov.
br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjr eva_Solicitacao.asp;
g) Sinopse do espetáculo com no máximo 20(vinte) linhas, fonte Arial, tamanho 14, espaçamento de 1,5. 5
h) Ficha técnica incluindo tempo de montagem, informando a duração (de 30, 45 ou 60 minutos), gênero e faixa etária 
recomendada para o espetáculo, cuja definição de tema e conteúdo é obrigatória.
i) Histórico da companhia;
j) Dados de temporadas realizadas pelo espetáculo, locais e duração (se possuir);
k) Matérias de imprensa e/ou mídia sobre o trabalho;
l) Cópia do texto na íntegra, no caso de peça teatral; m) DVD contendo gravação do espetáculo ou ensaio, no caso de 
peça teatral; n) Mídias, imagens digitais ou analógicas ou impressas, no caso de artes visuais;
o) No caso de peças teatrais, apresentar autorização do autor da obra com firma reconhecida ou documento da SBAT – 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais;
p) Caso o participante seja menor de idade, a inscrição deve vir acompanhada de autorização do pai ou responsável, 
com firma reconhecida (modelo anexo);
q) Regulamento Chamamento Único 2018, devidamente assinado, sem alterações. Acessar no site www. prefeiturade-
santanadeparnaiba.sp.gov.br , imprimir e assinar.
4.2.1. Será de responsabilidade de cada Companhia/Grupo providenciar mesas, cadeiras, cenários e tudo que for per-
tinente à execução do espetáculo. A Secretaria de Cultura não providenciará equipamentos de apoio durante o evento.
Os documentos acima deverão ser encaminhados rigorosamente na ordem acima descrita, dentro de um único envelope 
tamanho A4, pardo ou branco, identificado da seguinte forma: NOME DO PROPONENTE NOME DO ARTISTA / GRUPO
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Os interessados em participar do presente chamamento público poderão acessar o endereço www.santanadepar-
naiba.sp.gov.br onde terão acesso ao presente Edital, Regulamento e a todas as informações sobre prazos, material
necessário e afins. O referido Edital de Chamamento e seu Regulamento também serão disponibilizados na Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, sito no Largo da Matriz, 63 – Centro Histórico/Santana de Parnaíba/ SP.
5.2. As inscrições poderão ser feitas via Correios, endereçadas à Secretaria de cultura e Turismo, situada no Largo da 
Matriz, 63 – Centro Histórico / Santana de Parnaíba / SP. CEP A primeira etapa será até o dia 28/02/2018, e após será
mantido aberto. As inscrições no subitem acima devem indicar no envelope:
Remetente: Proponente Nome da banda ou Grupo ou Companhia Destinatário:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
5.3. As inscrições também poderão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, setor de 
eventos, Rua André Fernandes, 182 no período, das 9h00 às 16h30, exceto sábados, domingos, feriados e pontos fa-
cultativos;
5.4. O prazo para inscrição foi PRORROGADO para o dia 29 de março de 2018.
6. DA CONTRAPARTIDA:
6.1 Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo acesso da popu-
lação em geral ao produto cultural gerado, objetivando com isso a descentralização e/ou garantia da universalização do 
benefício ao cidadão, sempre em consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais
resultantes, a democratização de acesso às atividades culturais viabilizadas a partir deste Chamamento e o Regula-
mento Anexo.
7. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
7.1. Para a habilitação dos projetos será considerado o cumprimento das exigências documentais do presente Chama-
mento, conforme item 4.
7.2. Não será limitado quantidade máxima de projetos inscritos por proponente/CNPJ.
7.3. São vedadas as inscrições de projetos que tenham recebido ou que venham a receber recursos advindos de quais-
quer tipos de convênios celebrados com outras esferas do poder público.
7.4. É vedada, neste Chamamento, a participação de proponentes que sejam representantes de servidores públicos mu-
nicipais de Santana de Parnaíba.
8. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
8.1. Serão indeferidas as inscrições:
a) Que não apresentarem toda a documentação relacionada no item 4;
8.2. Não será aceita qualquer complementação, modificação ou supressão de documentos após o recebimento do pe-
dido de habilitação.
8.3. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido.
9. DA DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS:
9.1 A documentação apresentada será conferida e a lista dos PROJETOS HABILITADOS será publicada no site e Im-
prensa Oficial do Município.
10. DA CONTRATAÇÃO
10.1. Os projetos serão contratados à medida da realização de cada evento, mediante justificativa escrita da coordena-
doria responsável e de acordo com a pertinência temática de cada evento, portanto, os proponentes deverão aguardar
contato da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que será feito ao longo do período de 12 (doze) meses, conforme a 
necessidade, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias para providências visando definição de data, local e horário,
dependendo do calendário e da especificidade de cada evento. Quando do contato visando a contratação, a empresa re-
presentante do artista deverá fornecer as certidões necessárias à contratação.
10.2. A habilitação do projeto não obriga a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a contratar o espetáculo. Os pro-
jetos apresentados serão avaliados e serão disponibilizados para os eventos ao longo do período de 12 (doze) meses, 
levando-se em conta a especificidade do evento e do público alvo.
10.3. Os proponentes dos projetos habilitados, quando do contato da Secretaria visando a efetivação da contratação, 
poderão desistir da participação se julgarem que a proposta não atende às expectativas ou por qualquer outro motivo
devidamente justificado e aceito pela diretoria responsável.
10.4. Entende-se pela concordância e ciência dos itens dispostos neste Edital e seu Regulamento a anuência à partici-
pação do presente procedimento.
11. DO PAGAMENTO
11.1. A efetivação do pagamento dos valores acima estará condicionada à consulta de certidões como da Situação Ca-
dastral do CNPJ, Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
11.2. Como se trata de contratação de Pessoa Jurídica, o valor bruto total a ser pago pela realização das atividades está 
sujeito aos impostos previstos em lei.
12. DAS PENALIDADES>
12.1 Na hipótese de inexecução parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das obrigações decorrentes deste Edital, 
ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, após regular processo 
administrativo, as seguintes penalidades:
a) Multa por inexecução parcial ou total: até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação podendo haver 
rescisão contratual;
b) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato caso ocorra execução de serviço com padrão/quali-
dade inferior ao constante do projeto;
c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação por descumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima.
d) O montante da multa poderá, a critério do MUNICÍPIO, ser cobrado de imediato ou ser compensado com valores de 
pagamentos devidos à CONTRATADA, respeitado, previamente, o direito de defesa.
e) As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.
f) Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação da CONTRATADA apenada. Não havendo pagamento pela CONTRATADA, o valor será inscrito como dívida 
ativa, sujeitando-se a processo judicial de execução.
g) As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não 
exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à PREFEITURA.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A habilitação do proponente implica na prévia e integral concordância
com as normas deste Chamamento e seu Regulamento.

13.2. Os documentos e demais materiais de habilitação dos projetos que não forem selecionados serão inutilizados.
13.3. O projeto deve ser realizado atendendo às características definidas por ocasião da inscrição.
13.4. Os grupos convocados deverão adaptar as montagens e/ou espetáculos às condições técnicas dos espaços dis-
ponibilizados.
13.5. Nos casos de projetos de espetáculos musicais, a Secretaria de Cultura, poderá solicitar redução da duração do 
show a qualquer momento, inclusive durante a realização do evento, se assim for determinado pela Organização do 
Evento.
13.6. São de exclusiva responsabilidade do habilitado os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previden-
ciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial), bem como 
quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste Chamamento, ficando a Secretaria Municipal da Cultura 
excluída de qualquer responsabilidade dessa natureza.
13.7. Os casos omissos relativos ao presente Chamamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura Turis-
mo dentro de suas atribuições.

Santana de Parnaíba, 08 de Março de 2018.

Fatima Aparecida Muro
Secretária de Cultura e turismo

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA DE pARNAÍbA - pUbLICAÇÃO 
- EXtINÇÃO DE ApOSENtADORIA
portaria n.º 024/18 de 19/02/18 – Extinguir a partir de 01 de Fevereiro de 2018, a aposentadoria concedida ao Sr. JOEL 
pEREIRA, portador do RG n.º 3.347.182 SSP-SP, em razão de seu falecimento.

Santana de Parnaíba, 05 de Março de 2018.
MARIA DE FÁtIMA pEREIRA – DIREtORA pRESIDENtE

CONSELhO DE DEFESA DO MEIO AMbIENtE MUNICIpAL SUStENtÁVEL
04ª Reunião Ordinária
Data: 21/03/2018
horário: 10h
Local: Cine teatro Coronel Raymundo
Rua Suzana Dias, 300
Santana de parnaíba – Centro histórico
Pauta
1. Leitura e aprovação da Ata anterior (Reunião Ordinária de 21/02/2018);
2. Orçamento e aprovação da compra do equipamento Penetrógrafo Eletrônico com recursos do Funespa;
3. RGA - Programa Município Verde-Azul – Pré apresentação da 1ª entrega;
4. Diversos.

Ofício n.º 078/2018 – C.S. – SMNJ

prezada Senhora Elisangela Oliveira Salema dos Santos:

  Vimos, pelo presente, cientificá-la PELA TERCEIRA VEZ da designação de sua oitiva na Sindicância nº 
078/2016, onde figura como sindicada, para o dia 23 de março de 2018, às 10:30h, na sede da Comissão de Sindicân-
cia, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba.
  Apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
Roselaine Vieira pinto

presidente da Comissão de Sindicância

ChAMAMENtO DOS ApROVADOS EM CONCURSO pÚbLICO
Os aprovados nos CONCURSOS pÚbLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso público 001/2014 Fiscal Municipal: 027- Gilvaneide Nunes Borchal-RG/SP-35.542.761-0. técnico tributá-
rio: 020- Cecilia de Barros Souza-RG/SP-40.850.910-7. PEB I (Educação Básica): 108- Sonia Regina Molina Esteves 
de Godoi-RG/SP-15.792.352-6. pEb I (Educação Infantil): 113- Bruna Crezi Diniz dos Santos-RG/SP-47.047.866-4; 
114- Luciana Bastos da Silva-RG/SP-32.929.761-2. Concurso público 001/2015 professor Adjunto: 130- Ana Caro-
lina Magalhães Monteiro-RG/SP-43.548.900-8; 131- Eunice de Oliveira Silva Borges-RG/SP-32.467.359-0; 132- Nor-
melia Dias da Rocha-RG/SP-42.120.154-X; 133- Renata Amorim de Souza Simões-RG/SP-43.776.810-7 ; 134- Valeria 
de A.M. Teixeira-RG/SP-21.395.879; 135- Bruna Lanzoni-RG/SP-30.795.247-2; 136- Juliana Paulino dos Santos-RG/
SP-48.034.748-7; 137- Iolanda Lopes Morais-RG/SP-37.920.942-1; 138- Renata Neira Guimarães-RG/SP-30.467.279-
-X; 139- Magali Rosa de Oliveira-RG/SP-32.963.306-5; 140- Carmen Lúcia Ferreira-RG/SP-56.201.536-X. pEb II (Edu-
cação Artística): 003- Eire Cristiane Servilha Nerger-RG/SP-20.341.503-6; 004- Natalia Fernandes Santos Mansur-RG/
SP-43.544.881-X. pEb II (biologia): 004- Luiz Eduardo Rodrigues da Silva-RG/SP-44.136.137-7. Médico: 036- Edu-
ardo Fernandes Nasser Borges-RG/SP-34.660.527-1; 037- João Luiz Vicentin Ferrero Salla-RG/SP-35.200.591-9. Mé-
dico plantonista: 111- Bernard Silva Kyt-RG/SP-68.422.701. Concurso público 001/2016 pEb II (Educação Física): 
003- Fabiano Dias-RG/SP-32.857.623-2. Concurso Público 002/2016 Oficial Administrativo: 079-Fernanda Souza Men-
des-RG/SP-39.268.057-9. Médico plantonista com Especialização em pediatria: 024- Hozana Iara de Alme-RG/SP-
-16.574.005-X; 025- Raquel Nascimento Silva-RG/SP-44.030.244-4. Concurso público 001/2017 Agente de Serviços 
Gerais: 008- Irani Pereira dos Santos-RG/SP-26.752.907-7. Agente de Serviços públicos: 058- Fabiano Concessio-RG/
SP-29.616.230-9. Enfermeiro: 034- Ana Celia Voeira de Santana-RG/SP-42.926.227-9; 035- Elani Pereira da Silva-RG/
SP-5088112. Concurso público 002/2017 Agente Comunitário de Saúde (USF Jaguari Microárea I): 001- Qésia dos 
Santos Moraes-RG/SP-42.247.213-X.

ChAMAMENtO DOS ApROVADOS EM pROCESSO SELEtIVO
Os aprovados no pROCESSO SELEtIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
processo Seletivo 004/2016 pEb I (Educação básica): 032- Marilzabete Barbosa de Souza-RG/SP-22.448.560-X; 033- 
Roselaine Maria dos Santos Freitas-RG/SP-34.746.718-0; 034- Adriano José Jarandia-RG/SP-33.393.222-5; 035- Car-
men Graziele Lima da Silva-RG/SP-40.102.150-6; 036- Gisleane dos Santos Portela-RG/SP-62.711.092-7; 037- Aline 
Torres de Menezes-RG/SP-37.968.319-2; 038- Ivonildes Ferreira de Sousa Costa-RG/SP-37.212.908-0. pEb I (Edu-
cação Infantil): 019- Mirian Ferreira de Lima Maltez-RG/SP-11.299.578-2; 020- Marinalva de Oliveira Macedo-RG/SP-
43.436.238-4; 021- Luma Bandeira Poeys Gaglianone-RG/SP-21.158.659-9. pEb II (Ciências): 014- Camila Gonçal-
ves Silva-RG/SP-44.542.892-2; 015- Regina Celia Pereira de Souza-RG/SP-18.373.946-2; 016- Anna Paolla de Oliveira 
Ferreira-RG/SP-44.773.174-9. pEb II (Educação Artística): 001- Teresa Midori Takeuchi-RG/SP-13.350.788-9. pEb II 
(Educação Física): 019- João Paulo Torres Alves-RG/SP-43.827.841-0. PEB II (Filosofia): 003- Vivian Silva dos San-
tos-RG/SP-34.093.148-6. PEB II (Geografia): 003- Anderson Rodney Amaral-RG/SP-30.707.212-5; 004- Luis Carlos 
Ferreira Martins-RG/SP-13732594. pEb II (história): 010- Alexandre Julio-RG/SP-21.815.870-1; 011- Jeferson da Silva
Vieira-RG/SP-30.158.856-9; 012- Thiago Henrique Santos-RG/SP-47.315.117-0. pEb II (Inglês): 009- Elaine Col 
Mussi-RG/SP-25.984.038-5; 010- Dalves Regia do Prado Ferreira-RG/SP-21.835.405-8. pEb II (Língua portuguesa): 
016- Alda Tecla Carrero-RG/SP-5.924.397-1; 017- Daiane Farias Rodrigues-RG/SP-47.402.890-2; 018- Aline Oliveira 
Montalvão-RG/SP-62.236.243-4. pEb II (Matemática): 012- Luis Gomes do Nascimento-RG/SP-34.682.348-1; 013- 
Thamyres Christine de Andrade Soares-RG/SP-48.982.587-4.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
pREFEItURA DO MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA

______________________________
pROCESSO SELEtIVO INtERNO- EDItAL 01/2017 - C O O R D E N A D O R p E D A G ó G I C O

A prefeitura do Município de Santana de parnaíba, por meio da Secretaria de Educação, CONVOCA os candidatos ci-
tados abaixo para comparecerem no dia 14/03/2018 às 10h00mim, no seguinte local:

LOCAL DE ESCOLHA

Secretaria Municipal de Educação, no 2º andar - Setor de Planejamento - situado à Rua Prof. Edgar de Morais, 150 
- Jardim Frediani - Santana de Parnaíba - São Paulo

O não comparecimento implicará na exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável deste Processo 
Seletivo.

Classif. Final Prontuário Nome Sede Cargo Atual

23 22.963 LEILA MARIA DE OLIVEIRA C.M. SETE ANÕES PEB I – 180 HORAS

24 25.648 WALDINEIA IBIAPINA MACHADO
C.M. MONTEIRO 

LOBATO
PEB I – 150 HORAS

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

______________________________
EDItAL DE pRORROGAÇÃO DE pROCESSO SELEtIVO SIMpLIFICADO

DISpÕE SObRE A pRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO pROCESSO SE-
LEtIVO SIMpLIFICADO – EDItAL N° 004/2017, REALIzADO DE 11 A 
29/08/2017 E hOMOLOGADO EM 15/09/2017.

  A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, pRORROGA por mais 180 (cento 
e oitenta) dias o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 004/2017, tendo em vista seu vencimen-
to em 14/03/2018, de acordo com o Edital nº 04/2017, Capítulo I, item 1.3, por meio da Comissão Organizadora, para 
continuidade do preenchimento do cargo de Médico com Especialização em Reumatologia.
REGIStRE-SE, pUbLIQUE-SE E CUMpRA-SE.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2018.
ELVIS LEONARDO CEzAR

CpF: 185.522.478/01
pREFEItO

______________________________

CONCURSO pÚbLICO - EDItAL Nº 01/2018

RESULtADO FINAL, ApóS pRAzO RECURSAL, DOS pEDIDOS DE SOLICItAÇÃO DE ISENÇÃO
DA tAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO pÚbLICO AMpARADO pELAS LEIS MUNICIpAIS:

Nº 3.467, DE 07 DE AbRIL DE 2015 – CADÚNICO, E
Nº 3.484, DE 16 DE JULhO DE 2015 – DOADOR DE SANGUE

A prefeitura do Município de Santana de parnaíba, Estado de São Paulo, INFORMA que após prazo recursal da divul-
gação dos resultados dos pedidos de solicitação de isenção da Taxa de Inscrição, amparado pelas Leis Municipais nº 
3.467, de 07 de abril de 2015 e nº 3.484, de 16 de julho de 2015, não houve alteração nos referidos resultados, sendo 
mantido como Resultado Final a relação de candidatos “deferidos” e “indeferidos”, publicada na Imprensa Oficial do Mu-
nicípio, no dia 2 de março de 2018.
O candidato com isenção “indeferida” deverá observar as normas e os procedimentos para realização das inscrições 
contidos no capítulo III, do Edital nº 01/2018, do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o Resultado Final, após prazo recursal, dos pedidos 
de solicitação de isenção da taxa de inscrição no Concurso Público – Edital nº 01/2018, para a Prefeitura do Municí-
pio de Santana de Parnaíba, amparado pelas Leis Municipais nº 3.467, de 07 de abril de 2015 e nº 3.484, de 16 de ju-
lho de 2015.

Santana de parnaíba, 9 de março de 2018.
prefeitura do Município de Santana de parnaíba

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 01/2018

O MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São 
Paulo, representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e consi-
derando o processo administrativo nº 345.529/14, CERtIFICA que o desdobro do lote 34 da quadra 
A, do loteamento denominado JARDIM bELA VIStA, consolidado anterior a 22 de dezembro de 2016, 
localizado na Rua do Astronauta na Região do 120, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, com-
posto pelos lotes 34A e 34b da Quadra A, objeto da Matrícula nº 51.560, oriunda do Cartório de Re-
gistro de Imóveis da Comarca Barueri, foi REGULARIzADO através de Projeto de Regularização Fundiá-
ria de Interesse Específico, em Zona Residencial de Média Densidade - Tipo 02 (ZRMD-2), Modalidade 
desdobro, aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, conforme cadastro físico e listagem anexa 
para registro dos direitos reais em favor dos ocupantes; CERTIFICA, que esta Serventia procedeu a noti-
ficação aos titulares do domínio e os responsáveis pela implantação do loteamento; bem como, de seus 
confrontantes, objeto da matrícula nº 51.560 nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. 
CERtIFICA, ainda, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb E; por 
fim, CERtIFICA que foram cumpridos integralmente os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017. Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 05 dias do mês de Março de 2018. 
Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé.

MARCELA CRIStIANE pUpIN
Secretária Municipal de habitação
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ATOS OFICIAIS

MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA
EXtRAtO DE CONtRAtOS

CONtRAtO 026/2018 – reforma e manutenção de telhados nos prédios do Cine Teatro Coronel Raymundo, se-
de da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – (TP 022/17) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA - DAtA: 02/3/2018 - VA-
LOR: R$ 78.745,09 – DOtAÇÃO: 0213-3.3.90.39.16-1339200272045 - VIGÊNCIA: 2 meses.
CONtRAtO 027/2018 – contratação de empresa para a implantação do Projeto de Educação Tecnológica, 
denominado “Solução de Robótica Educacional” – (PP 018/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: LORENTI EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E COMÉRCIO LTDA 
- DAtA: 02/3/2018 - VALOR: R$ 64.499,78 – DOtAÇÕES: 0210-3.3.90.30.99-1236100172030; 0210-
4.4.90.52.35-1236100171012 e 0210-3.3.90.39.05-1236100172030 - VIGÊNCIA: 12 meses.
CONtRAtO 028/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 089/18) – LOCAtÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: MARIO ALVAREZ - DAtA: 02/3/2018 - VALOR: R$ 724,87– DOtA-
ÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.
CONtRAtO 029/2018 – prestação de serviços pela contratada à contratante com relação à solicitação e dis-
ponibilização das certidões de matrículas de imóveis junto aos registros de imóveis do estado de São Paulo, 
por meio de certidões digitais, bem como a visualização eletrônica (matrícula online) e a pesquisa eletrônica – 
(Proc. Adm. 1203/17) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRA-
tADA: ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - DAtA: 2/3/2018 - VALOR: R$ 
12.207,70 – DOtAÇÃO: 0203-3.3.90.39.99-0412200092013 - VIGÊNCIA: 12 meses.
tERMO DE CREDENCIAMENtO Nº 001/2018 – prestação de serviços de tratamento clínico e medicamentoso 
de pessoas com dependência de substâncias psicoativas e/ou transtornos psiquiátricos, credenciamento de 
clínicas (pessoas jurídicas) especializadas em tratamento involuntário e compulsório de portadores de distúr-
bios psíquicos de alto grau, dependência química, deficiência mental e dependências químicas não especifi-
cadas anteriormente para crianças e adolescentes de 08 a 17 anos, de ambos os sexos. a clínica deverá ser 
voltada para o tratamento apenas de crianças e adolescentes, não sendo permitida a internação em conjunto 
de pacientes menores e maiores de idade - CONtRAtADA: RECANTO RENASCER COMUNIDADE TERAPÊU-
TICA DE VOTORANTIM LTDA - DAtA: 27/2/2018 - VALORES: R$ 2.280,00 – DOtAÇÃO: 0219-3.3.90.39.05-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 12 meses.
1° tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 140/2017 – (proc. Adm. 827/17) – CONtRAtANtE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP – substituição dos itens: 1.5.2 e 1.5.3 da planilha orçamentária- DAtA: 2/3/2018.
3º tERMO DE pRORROGAÇÃO DO CONtRAtO 015/2015 – (Proc. Adm. 1383/14) – CONtRAtANtE: PREFEI-
TURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: VILLEPHONE COM. E SERVIÇOS EM IN-
FORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME - DAtA: 23/2/2018 – VALOR: R$ 371.851,12.
4° tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 074/2015 – (Proc. Adm. 216/15) – CONtRAtANtE: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: PRESERVA ENGENHARIA LTDA - prorroga o 
prazo de vigência - DAtA: 23/2/2018.
tERMO DE REtIFICAÇÃO E RAtIFICAÇÃO DO CONtRAtO N.º 106/2014 – LOCAtÁRIA: PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORES: ELIANE APARECIDA ROMANI, ROGÉRIO ROMANI, OLGA 
VIANNA ROMANI e VALFREDO ROMANI – altera a titularidade do imóvel (parte do Valfredo José Romani passa 
a constar Verpack Representações Ltda) e a cláusula quarta- DAtA: 2/3/2018.
tERMO DE REtIFICAÇÃO E RAtIFICAÇÃO DO CONtRAtO N.º 150/2017 – altera a razão social - DAtA: 
2/3/2018.

______________________________
MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍbA

EXtRAtO DE CONtRAtO
CONtRAtO 030/2018 - locação estruturas metálicas tubulares, com montagem e desmontagem para o cenário 
do evento Drama da Paixão 2018 – (PP 032/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA-
NA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: RECON PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - DAtA: 08/3/2018 - VALOR: R$ 
149.900,00 – DOtAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 3 meses.

______________________________

_____________________________

DECREtO Nº 4.082, 5 DE MARÇO DE 2018.
(Institui a Comissão de responsáveis pela implantação de Unidades Municipais de Saúde, 
que integrarão o Complexo Hospitalar Municipal Santa Ana).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o ditame do inciso III do art. 1º da Lei Orgânica, no sentido de atingir a 
promoção do bem estar e o desenvolvimento da comunidade parnaibana,

 DECREtA:
 Art. 1º. Fica instituída a Comissão de responsáveis pela implantação das seguintes unidades de 
saúde, as quais irão compor o Complexo Hospitalar Municipal Santa Ana:
 I - Maternidade;
 II - Pronto Socorro Infantil;
 III - Ambulatório Médico de Especialidades – AME.
 Art. 2º. A Comissão, a que se refere o art. 1º deste decreto, será composta por 1 (um) represen-
tante dos seguintes órgãos, da seguinte forma:
 I - Secretaria Municipal de Saúde: Secretário Municipal, José Carlos Misorelli, prontuário 11771;
 II - Secretaria Municipal de Obras: João Henrique Zangaro dos Santos, prontuário 24900;
 III - Secretaria Municipal de Segurança Urbana: Eber Branco de Almeida, prontuário 29826;
 IV - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação: Rodrigo Hernandes G. de Siqueira, prontu-
ário 32537;
 V - Secretaria Municipal de Compras e Licitações: André Cagol, prontuário 26547;
 VI - Secretaria Municipal de Administração: Nicole Gil Sanches Carazato, prontuário 26888.
 parágrafo único. Os Secretários Municipais são membros naturais no caso de ausência de um 
dos representantes indicados nos incisos II, III, IV, V e VI, deste artigo.
 Art. 3º. A Comissão será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde, já mencionado no inciso I 
do art. 2º deste decreto.
 Art. 4º. Poderá a Comissão ora instituída solicitar assessoramento técnico de Servidores Públicos 
que não integrem o colegiado, para buscar subsídios a seus trabalhos.
 Art. 5º. Haverá reuniões periódicas da Comissão, a fim de acompanhar a execução dos trabalhos, 
de acordo com o deliberado no primeiro encontro de trabalho do colegiado.
 Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Santana de Parnaíba, 5 de março de 2018.

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° 4.083, DE 6 DE MARÇO DE 2018.
(Fixa normas para premiação a Auxiliares de Desenvolvimento Infantil- ADI´s – profissionais efeti-
vos da Rede Municipal de Educação de Santana de Parnaíba e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEzAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando que a educação e os cuidados de qualidade na primeira infância formam os 
pilares essenciais para a promoção do bem estar e do desenvolvimento do potencial de 
aprendizagem das crianças;
Considerando também que as pedagogias para a Educação Infantil compreendem um con-
junto de funções exercidas na escola em suas diferentes perspectivas, tais como as rela-
ções travadas num espaço de convívio coletivo, no qual o conhecimento e aprendizagem 
são partes integrantes desta 1ª etapa da Educação Básica, associados a processos de 
constituição da criança/educando;
Considerando por fim, que as pessoas que desempenham as funções e encargos de “Au-
xiliar de Desenvolvimento Infantil” compõem o quadro de profissionais que atuam nos Colé-
gios de Educação Infantil, sendo notório que suas atribuições são de fundamental relevância 
ao atendimento diário e direto às crianças,

 DECREtA:
 Art. 1º. Fica instituída a realização do “IV Prêmio ADI Destaque - 2018” destinado a Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil - ADI´s, efetivos da Rede Municipal de Educação de Santana de Parnaíba, vi-
sando à valorização e ao fortalecimento do trabalho destes profissionais.
 § 1º. Caberá ao Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, de que trata o caput deste artigo, inscrever-
-se no projeto de acordo com os arts. 2º e 3º do deste Decreto e desenvolver Projeto Educacional para 
a Educação Infantil.
 § 2º. Será de livre escolha, de cada ADI participante, o “Tema” a ser abordado no respectivo Pro-
jeto Educacional diferenciado, observando-se:
 I - o conteúdo educacional previsto;
 II - a originalidade:
 a) sem repetição daqueles usados em prêmios anteriores;
 b) sem plágios (cópias da rede mundial de computadores - internet e/ou outros).

 DAS INSCRIÇÕES
 Art. 2º. São condições para a inscrição:
 I - ser Auxiliar de Desenvolvimento Infantil efetivo da Rede Municipal de Educação de Santana de 
Parnaíba, atuando nos Colégios Municipais de Educação Infantil;
 II - não ter sofrido nenhuma penalidade funcional no período de 1º/05/2017 a 23/03/2018, hipó-
tese em que o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil terá sua solicitação de inscrição indeferida por des-
cumprimentos de prerrequisitos.

 Art. 3º. Os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil afastados a qualquer título, exceto férias, durante 
todo o processo de seleção da premiação ora instituída, por prazo superior a 10 (dez) dias (ininterruptos 
ou intercalados), no período de 1º/05/2017 a 30/11/2018, estarão automaticamente desclassificados e 
não poderão participar do processo.
 § 1º. Os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil que vierem a sofrer qualquer tipo de penalidade 
funcional durante o processo, no período de 19/03/2018 a 30/11/2018, não poderão participar da etapa 
final.
 § 2º. Não serão considerados como de efetivo exercício:
 I - falta injustificada;
 II - licenças para tratar de assuntos particulares;
 III - licenças para cuidar de pessoas da família.
 § 3º. As horas descontadas do dia em que o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil não atuar em sua 
jornada de trabalho diária de maneira completa serão somadas e, a cada grupo de 08 (oito) horas, o 
profissional terá descontado 01 (um) dia, a ser computado na contagem de afastamento citada no ca-
put deste artigo.
 Art. 4º. As inscrições deverão ocorrer em período estabelecido pelo Anexo II do presente Decreto, 
pelo próprio Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI, por meio do preenchimento de ficha específica 
de inscrição e apresentação do crachá com a data de admissão e/ou holerite acompanhado da Cédula 
de Identidade (RG).
 parágrafo único. Será permitida inscrição por procuração simples, acompanhada da documenta-
ção comprobatória indicada no “caput” deste artigo.
 Art. 5º. Todas as inscrições efetuadas passarão por análise criteriosa, sob as condições de que 
tratam os artigos 2º e 3º deste Decreto, as quais se não atendidas impedirão o deferimento.

 DA ORGANIzAÇÃO DO tRAbALhO
 Art. 6º. A organização do trabalho dar-se-á em atendimento às seguintes fases:
 I - inscrições nos Colégios;
 II - encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação das respectivas inscrições;
 III - divulgação dos inscritos;
 IV- participação em formação educacional, relativa à construção de projetos educacionais, con-
forme Anexo IV;
 V - entrega na Secretaria Municipal de Educação das propostas de projetos;
 VI - divulgação pela Secretaria Municipal de Educação das participações deferidas;
 VII - desenvolvimento do projeto e construção do portfólio;
 VIII - apresentação de portfólios na SME, aos avaliadores do processo, durante a realização do 
projeto;
 IX - publicação dos finalistas;
 X - apresentação presencial individual dos finalistas;
 XI - avaliação por uma Banca Examinadora;
 XII - premiação.
 § 1º. As datas correspondentes a cada fase ficam estabelecidas no Anexo II do presente decreto.
 § 2º. A formação de que trata o inciso IV deste artigo, dar-se-á na Secretaria Municipal de Educa-
ção, visando orientar os ADI´s inscritos sobre Projetos e suas diretrizes de construção.

 DO pROCESSO DE AVALIAÇÃO
 Art. 7º. A avaliação dos Projetos Educacionais será efetuada por comissão composta por profis-
sionais com experiência comprovada no âmbito educacional.
 § 1º. A avaliação ocorrerá em 3 (três) fases diferentes, pontuadas de forma acumulativa e sigilosa 
durante todo o processo, sendo:
 I - 1ª FASE - análise e avaliação da proposta escrita do Projeto – valor de até 2,0 (dois) pontos;
 II - 2ª FASE - resultado de 2 (duas) apresentações do portfólio- valor de até 1,5 (um e meio) pon-
tos por apresentação;
 III - 3ª FASE - resultado de apresentação presencial do inscrito finalista, por Banca Examinadora - 
valor de até 5,0 pontos.
 § 2º. A soma das notas obtidas pelos candidatos, relacionadas à 1ª e 2ª fase, resultará na classi-
ficação em ordem decrescente, estabelecendo os 40 (quarenta) finalistas que participarão da 3ª fase/
apresentação presencial e destes, 20 (vinte) serão premiados em conformidade com o estabelecido no 
art. 9º deste Decreto.
 Art. 8º. Os critérios de análise e avaliação dos projetos apresentados pelos Auxiliares de Desen-
volvimento Infantil - ADI´s inscritos obedecerão aos seguintes parâmetros:
 I - aplicabilidade e pertinência do tema/conteúdo;
 II - aplicação na formatação gráfica em modelo pré-definido;
 III - fundamentação teórica;
 IV - clareza dos objetivos e compatibilidade dos objetivos e conteúdos com a legislação vigente;
 V - organização, seleção e integração das atividades;
 VI - estabelecimento do cronograma em conformidade com o período de aplicação do projeto;
 VII - recursos, seleção dos materiais favoráveis, acessíveis e seguros;
 VIII - registros, observações e avaliação formativa.
 parágrafo único. A comissão examinadora constitui instância soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos.

 DA pREMIAÇÃO
 Art. 9º. Os valores previstos para a premiação do respectivo processo ficam previstos no Anexo I 
do presente Decreto e dar-se-á, seguindo obrigatoriamente as seguintes normas:
 I - ordem decrescente das notas dos candidatos;
 II - ordem de premiação do 1º ao 20º lugar da classificação;
 III - ordem de classificação e correspondência com a quantidade de candidatos a serem premia-
dos:
 a) do 1º ao 5º classificado - total de 05 (cinco) premiados;
 b) do 6º ao 10º classificado – total de 05 (cinco) premiados;
 c) do 11º ao 15º classificado – total de 05 (cinco) premiados;
 d) do 16º ao 20º classificado – total de 05 (cinco) premiados.
 parágrafo único. Caso haja empate entre os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil - ADI será con-
siderado vencedor aquele que:
 I - tiver maior tempo na Rede Municipal de Educação de Santana de Parnaíba;
 II - apresentar o menor número de faltas nos últimos 12 (doze) meses;
 III - maior idade.
 Art. 10. A inscrição corresponderá à aceitação, pelo participante, das disposições do presente De-
creto e Anexos.
 Art. 11. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação a coordenação das ativi-
dades relativas ao prêmio e a divulgação de todo o processo, seu regulamento e seus resultados.
 Art. 12. A solenidade de entrega dos prêmios terá lugar em sessão pública, com a presença dos 
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil regularmente inscritos.
 Art. 13. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Edu-
cação.
 Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Santana de Parnaíba, 6 de março de 2018.

ELVIS LEONARDO CEzAR
prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado em local de costume na data supra.
Veronica Mutti Calderaro teixeira Koishi

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

Classificação Valor

1º ao 5º R$ 4.000,00

6º ao 10º R$ 3.000,00

11º ao 15º R$ 2.000,00

16º ao 20º R$ 1.000,00

ANEXO II
DO CRONOGRAMA

1. Período de inscrição: 19/03/2018 à 23/03/2018;
2. Entrega das inscrições na SME: 27/03/2018;
3. Divulgação das inscrições: 06/04/2018;
4. Entrega das Propostas de Projeto na SME: 25/04/2018;
5. Divulgação das inscrições e dos projetos deferidos: 07/05/2018;
6. Início dos projetos: 09/05/2018;
7. Premiação: data a definir.

ANEXO IV
Por ocasião do “Curso de Formação Específica para Desenvolvimento do Projeto”, o can-
didato receberá modelo digital pré-formatado, atendendo:
1. a formatação gráfica do projeto, e
2. partes do trabalho

1. FORMAtAÇÃO GRÁFICA DO pROJEtO

1.1 Formato:
- digitar em papel branco ou reciclado formato A4 (210mm x 297mm), numa só face da 
folha, em espaço 1,5 de entrelinhas e com 2 espaços entre parágrafos;
- usar a letra Arial ou Times New Roman, fonte tamanho 12;  deixar após o título 3 espa-
ços (1,5) para iniciar o parágrafo;
- deixar após o subtítulo 2 espaços para iniciar o parágrafo;

1.2 Margens:
- superior: 3 centímetros;
- esquerda: 3 centímetros;
- inferior: 2 centímetros;
- direita: 2 centímetros.
1.3 paginação:
- a numeração começa ocorrer a partir da introdução;
- posição: fim da página (rodapé);
- alinhamento: direita;
- cada folha digitada é chamada de lauda.

1.3 Ilustrações:
- havendo a necessidade de usar (figuras, tabelas, quadros, fotos, desenhos etc.), incluí-
-las o mais próximo possível do local em que são mencionadas e destacadas no texto;
- deixar 2 (dois) espaços entre o texto e / ou o título que as identifica.

1.4 Citações:
- forma de lançar mão de um texto original para extrair a citação, reproduzindo-o literal-
mente de forma interpretada, resumida ou traduzida;

1.5 Numeração progressiva
- Visando a uma melhor distribuição do conteúdo do trabalho, recomenda-se o uso da nu-
meração progressiva (usar algarismos arábicos) para as seções do texto, destacando-se 
os títulos das seções, no nosso caso, em negrito e CAIXA ALTA.

1.6 Abreviaturas e Siglas:
- quando aparecem pela primeira vez no texto, colocar seu nome por extenso, acrescen-
tando-se a abreviatura ou a sigla entre parênteses;
- nas demais indicações poderá ser usado somente a sigla.
Exemplo – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

1.7 Anexos
- É uma página que constitui um tipo de informação de suporte relacionada com os artigos;
- Se durante o texto houver referência a algum documento, identificar entre parênteses o 
anexo em que o mesmo se encontra.
- Os anexos seguem a ordem alfabética ao longo de todo o texto.

2. pARtES DO tRAbALhO
2.1 CApA
- informações que identifiquem o trabalho: nome do Colégio, nome do autor, título do pro-
jeto, turma ou classe de realização, cidade onde está sendo realizado.
Fonte tamanho 14.

2.2 FOLhA DE ROStO
Contém dados essenciais à identificação do trabalho, na seguinte ordem:
- nome do autor;
- título do projeto – deve conter palavras que identifiquem o conteúdo, de maneira clara 
e objetiva;
- turma ou classe de realização
- área de conhecimento
- cidade e ano da entrega.
Fonte tamanho 14.

2.3 SUMÁRIO
- Enumeração das divisões e subdivisões do trabalho na mesma ordem em que aparecem 
na parte textual, dando a localização dessas partes na obra. Deve-se usar a mesma nume-
ração progressiva usada no desenvolvimento do texto.
- A numeração das páginas deverá ser:
o inserida no canto superior direito, a 2 cm das bordas direita e superior;
o em algarismos arábicos a partir da parte textual (introdução) e continuar até o pós-tex-
tual.
- Embora a capa, folha de rosto e demais elementos pré-textuais contam como página para 
fins de enumeração não são inseridos os números.

2.4 INtRODUÇÃO
- Apresentar de forma clara e objetiva do conteúdo que será desenvolvido no trabalho;
- Fornecer informações que apresentem o assunto / tema e identifiquem a sua importância.

2.5 JUStIFICAtIVA (pOR QUE?)
- Elaborar um texto que aborde o tema escolhido incluindo toda a literatura consultada e 
pesquisada;
- Apresentar as razões do que será apresentado destacando a importância e relevância in-
telectual do tema proposto pelo autor, contendo argumentos sólidos e embasados em co-
nhecimentos técnicos do autor;
- Neste contexto é demonstrado a capacidade do autor em produzir textos a partir de suas 
ideias e próprias conclusões;
- Não deixe de seguir as regras gramaticais e ortográficas.

2.6 ObJEtIVOS (O QUE?)
- O QUE pretende alcançar com o projeto, explicitar objetivos gerais e objetivos especí-
ficos:
o OBJETIVOS GERAIS – são os objetivos mais amplos do projeto, ou seja, o resultado má-
ximo que se quer alcançar. Costuma ser escrito em uma frase mais geral, que engloba o 
conjunto dos objetivos específicos.
o OBJETIVOS ESPECÍFICOS – um conjunto de metas para alcançar o objetivo geral.
- Escreva cada objetivo específico com a maior clareza possível, facilitando a escolha de 
um ou mais métodos para execução.

2.7 pROCEDIMENtOS MEtODOLóGICOS (COMO?)
- Indicar qual o local e o público participante do projeto e quais:
o os procedimentos didáticos que serão desenvolvidos;
o os conteúdos que serão trabalhados;
o os recursos que serão utilizados para atingir os objetivos.
- Para isso, reflita e escreva COMO irá alcançar cada objetivo específico determinado.

2.8 CONCLUSÃO
- Recapitular a prática da proposta elaborada e os resultados obtidos.

2.9 ANEXOS
- Parte opcional no trabalho, serve de fundamentação, comprovação e ilustração ao tema.
Exemplos: tabelas, gráficos, desenhos, mapas, questionários, formulários, entrevistas, or-
ganogramas, cronogramas etc.

2.10 REFERÊNCIAS bIbLIOGRÁFICAS
- Conjunto de informações que identificam os livros, documentos e/ou textos utilizados na 
pesquisa. A digitação de uma referência deve obedecer às regras evidenciadas nos exem-
plos, a seguir:
o livro – com um ou mais autores;
o enciclopédias e dicionários;
o artigos de revistas;
o artigos de jornal;
o documentos eletrônicos.
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