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Conjunto Arquitetônico

Santana de Parnaíba possui o maior conjunto 
arquitetônico tombado e preservado pelo Estado de São 

Paulo, com 209 edificações que remetem à quatro séculos 
de história, possibilitando uma leitura do processo de 

colonização dos usos e costumes paulistanos.      

VENHA VISITAR!

Preparativos para a IV Feira de Negócios Grama no campo Cidade São Pedro Cidade que mais gerou empregos em 2018
Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3

EDUCAÇÃO CIOESTE

Educadores dos colégios municipais participam
do curso de formação SEFE

Na última semana a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realizou mais 
uma etapa do curso de formação SEFE. Dessa vez, participaram do curso assistentes de 
direção, auxiliares de desenvolvimento infantil, coordenadores dos colégios e diretores.

Os encontros aconteceram no auditório da secretaria de educação e abordou 
temas sobre o envolvimento da escola, família e a gestão. Ao todo, mais de 370 
professores participaram da formação, que visa capacitar os profissionais propor-
cionando novos conhecimentos e melhorando o desempenho para o ensino em 
sala de aula. (CA) 

Santana de Parnaíba participa da 2ª edição do 
Fórum de Gestão Municipal de Impacto

Na última semana, o CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) pro-
moveu a segunda edição do Fórum GMI (Gestão Municipal de Impacto) que este 
ano aconteceu no pavilhão amarelo do Expo Center Norte em São Paulo, dentro 
do evento Smartcity Business, e contou com a participação de 30 prefeitos, au-
toridades e visitantes, foram debatidos temas relacionados a gestão, tecnologia e 
inovação na gestão pública. Este fórum é uma iniciativa inovadora que contribui 
para melhorar a eficiência e transparência das cidades em suas políticas públicas 
de administração. (RM)
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mais perto de sua casa

931 VAGAS

NOtA IMpORtANtE: Conforme 
determinação do Ministério 
Público e Inquérito Civil nº 
000043.2014.10.000/0 da 

Coordenadoria do Sistema Nacional 
de Emprego, as vagas não poderão 

conter os indicativos de sexo e 
faixa etária. “Vagas disponíveis para 

o momento, as mesmas sofrem 
alterações constantemente”

VAGAS Quant.

Auxiliar de
almoxarifado

9 X

Agente de
Comércio Exterior

1

Ajudante de
serralheiro

2

Alinhador de
direção

1

Atendente de
lanchonete 

100

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de
confeitaria

1

Auxiliar de
confeitaria

1

Auxiliar de
cozinha

100

Auxiliar de
enfermagem

1

Auxiliar de
enfermagem

10

Auxiliar de linha de 
produção

5 X

Auxiliar de
logistica

15 X

Bibliotecário 1

Borracheiro 2

Chapeiro 1

Cobrador de
ônibus

12 X

Colorista 1

Corretor de
imóveis

310

Cozinheiro geral 2

Encarregado do 
expedição

1

Funileiro industrial 1

Motofrentista 1

Operador de tele-
marketing ativo

200

Operador de tele-
marketing ativo e 
receptivo

25 X

Operador de
telemarketing
receptivo

45 X

Operador de
telemarketing
receptivo

2 X

Pesador (pigmen-
tos e resinas)

1

Professor de
cursos livres

1

Professor de
Inglês

1

Quimico 1

Serralheiro 2

Tecnico de
Enfermagem

10

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Campanha de vacinação 
contra o vírus da gripe 

começa no próximo dia 23

Fundo Social abre as inscrições para
o Casamento Comunitário 2018

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

próxima segunda-feira (23/04) 
começam as inscrições para a 
próxima edição do Casamento 
Comunitário. 

Os interessados devem com-
parecer no Fundo Social de Soli-
dariedade, que fica na Rua San-
ta Cruz, 155 - Centro, das 08hs 

às 17hs, portando documento 
de identidade (RG) dos noivos, 
comprovante de residência e cer-
tidão de nascimento ou, se for di-
vorciado, a certidão de averba-
ção. A inscrição é gratuita e as 
vagas são limitadas. Mais infor-
mações no telefone 4622-7050.

P
ara os casais que vivem 
em união estável, ou que 
pretendem se unir, e que-
rem oficializar seu rela-

cionamento, o Fundo Social de 
Solidariedade informa que na 

O casamento comunitário já realizou o sonho
de mais de 200 casais de oficializarem sua união

Bairros Parque do Mirante
e Ingaí recebem obras de 

pavimentação

D
ando continuidade ao 
maior programa de pa-
vimentação da história 
de Santana de Parnaíba, 

a prefeitura, por meio da Secre-
taria de Serviços Municipais, re-
alizou na última semana obras 
em vias nos bairros Parque do 
Mirante e Ingaí.

Funcionários da prefeitura trabalham
na pavimentação da Rua Minerva

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Secretaria de Cultura abre 
inscrições para cursos no 

Centro de Apoio ao Artesão e 
CCAM Centro

C
om objetivo de promover 
a oportunidade de de-
senvolver o talento e es-
timular a prática de ati-

vidades artísticas e culturais no 
município, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, informa que estão aber-
tas as inscrições para os cursos 
do Centro de Apoio ao Artesão 
(CAA) e do Centro Cultural Artís-
tico Municipal (CCAM).

 No CAA os cursos ofereci-
dos são: fotografia, pintura em 
tela, papel sobreposto e dese-
nho. Já no CCAM as aulas mi-
nistradas são: Violão Popular e 
Clássico; Teatro Infantil, Juve-

nil e Adulto; Saxofone, Flauta 
Transversal, Cavaquinho, Ban-
dolim, Guitarra, Bateria, Teoria 
Musical, Tuba, Trompa, Trom-
pete, Trombone e Coral Infantil e 
Juvenil. Em ambos os locais as 
vagas são limitadas e as inscri-
ções só podem ser realizadas de 
forma presencial. Os interessa-
dos devem levar os documentos 
de identificação e comprovante 
de residência.

O CCAM está localizado na 
Rua Padre Luís Alves de Siqueira 
Castro, 41 e, o Centro de Apoio 
ao Artesão fica na Rua Nove de 
Julho, 22, todos no Centro da 
cidade. Mais informações nos 
telefones 4154-2377(CAA) ou 
4154-1478(CCAM). 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

FUNDO SOCIALCULTURA

OBRAS

Alunos do CCAM mostrando seu talento
em apresentação no Espaço Savana

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

do pós parto até os dois primei-
ros meses dos bebês). A cam-
panha vai até o dia 1 de junho.

Para se vacinar os interes-
sados devem procurar a UBS 
mais próxima de sua residência. 
No dia 23 começam a ser va-
cinados profissionais de saúde 
e idosos, a partir do dia 02/05 
é a vez de crianças, gestantes 
e puérperas. A imunização das 
pessoas que não fazem parte 
destes grupos será a partir do 
dia 09/05.

No dia 12 de maio aconte-
ce o dia D contra a gripe onde, 
além das unidades de saúde, 
as vacinas serão oferecidas em 
postos volantes. 

C
om o objetivo de imuni-
zar e proteger a popula-
ção contra o vírus da gri-
pe, a prefeitura, por meio 

da Secretaria de Saúde, inicia no 
próximo dia 23 a campanha de 
vacinação contra a Influenza.

As vacinas estarão disponí-
veis em todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s), e são 
destinadas ao grupo de risco, 
que envolve profissionais das 
áreas de saúde e educação, ido-
sos acima dos 60 anos, ges-
tantes, crianças de 06 meses a 
menores de  5 anos de idade e 
puérperas (mulheres no período 

ESPORTE

Time de futebol Santana de Parnaíba se 
classifica para as semifinais da fase sub-
regional dos Jogos Abertos da Juventude

As ruas Minerva e dos Deu-
ses receberam guias e sarjetas 
e com a conclusão da pavimen-
tação os moradores do Parque 
do Mirante terão mais como-
didade e segurança ao circular 
pelas ruas. Já no Ingaí, as ruas 
Cruzeiro, Taipu e Humaitá pas-
saram por obras de preparação 
para receber o asfalto nos pró-
ximos dias.

Parque Santana, Fazendi-
nha, Pingo D’água, Chácara das 
Garças, Cristal Park e Alphaville 
foram alguns dos bairros con-
templados pelo programa da pre-
feitura, que já pavimentou e re-
capeou mais de 150 km de vias. 
Segundo a secretaria responsá-
vel, até o final do ano serão mais 
50 km, chegando a marca de 200 
km de vias asfaltadas. 

A vacina que combate a influenza previne 
contra vários tipos de vírus da gripe 

SAÚDE

Texto: Willian Rafael
Jogos Abertos da Juventude. Re-
alizado no Campo Municipal, o 
selecionado parnaibano foi derro-
tado por 1 a 0 pela equipe de São 
Roque, ficando na segunda posi-
ção do grupo, mesmo com a der-

rota, o time se classificou para a 
fase eliminatória do torneio e irá 
para Votorantim, onde vai enfren-
tar neste sábado (21), às 9h30, 
o time de Itu pelas semifinais da 
fase sub-regional da competição.  

 No último dia 17, a equipe 
de futebol sub-18 de Santana de 
Parnaíba participou de mais um 
jogo válido pela 35° edição dos 
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FEIRA DE NEGÓCIOS

Prefeitura vai realizar a  4ª Edição da Feira de 
Negócios e Empregos de Santana de Parnaíba

P
ara proporcionar um am-
biente favorável para a ge-
ração de empregos, opor-
tunidades de negócio e 

ampliação de investimentos na 
cidade, a prefeitura, por meio da 
Semedes (Secretaria Municipal 
de Emprego, Desenvolvimento, 
Ciência, Tecnologia e Inovação) 
vai promover a 4ª Edição da Feira 
de Negócios e Empregos de San-
tana de Parnaíba.

O evento, que tem o objetivo 
de desenvolver o setor econômi-
co, empresarial e comercial das 

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

A última feira de negócios contou com a
participação de mais de 400 empresas

OBRAS

D
ando continuidade ao 
objetivo de construir 
ambientes destinados 
a prática esportiva e de 

atividade física, a prefeitura, por 
meio da Administração Regional 
Fazendinha e da Secretaria de 
Atividade Física, Esportes e La-
zer, entra na reta final da cons-
trução do campo de futebol do 

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Funcionários realizam a implantação da grama 
sintética do Campo Cidade São Pedro

A meta do Fundo Social de Solidariedade é arrecadar mais de 20 mil agasalhos para doar às famílias carentes

Campanha do Agasalho em Santana de Parnaíba
começa dia 27 de abril com o capitão do penta Cafu

A 
prefeitura, por meio do 
Fundo Social de Solida-
riedade, realizará, na pró-
xima sexta-feira (27/04) 

no Espaço Savana em Alphavil-
le, a partir das 19h, o lançamen-
to oficial da Campanha do Aga-
salho 2018.

A campanha deste ano te-
rá como padrinho o ex-jogador 
Cafú, que foi o capitão do penta-
campeonato mundial conquista-
do pelo Brasil em 2002, que par-
ticipa voluntariamente do projeto. 
O objetivo é incentivar a popula-
ção a doar as peças esquecidas 
no armário, em bom estado e que 
não são mais usadas, ajudando 
as famílias que mais precisam.

O evento de abertura da cam-

bairro Cidade São Pedro.
Após a conclusão da terra-

planagem e fixação da estrutura 
para instalação do alambrado, 
na última semana as equipes 
da regional iniciaram a implan-
tação da grama sintética. Já a 
construção de 4 vestiários e da 
arquibancada, que terá capaci-
dade para 300 pessoas, está 
em fase de acabamento. A área 
de lazer já conta com quadra 

empresas e comércios do muni-
cípio, será realizado entre os dias 
13 e 16 de junho no Ville Sport 
Show, localizado no Refúgio dos 
Bandeirantes e contará com a 
presença de várias empresas de 
diferentes segmentos, entre eles 
o setor de beleza, tecnologia, 
construção civil, serviços e co-
mércio. A participação e espaço 
de exposição são gratuitas. 

Como ocorreu na última edi-
ção, este ano também haverá 
balcões de emprego para receber 
currículos e auxiliar na recoloca-
ção de profissionais no mercado 
de trabalho. Em 2017, mais de 

poliesportiva, playground, pista 
de skate, realizados por meio da 
parceria público-privada, e aca-
demia ao ar livre.

De acordo com o departa-
mento responsável as obras do 
campo da Cidade São Pedro es-
tarão concluídas em breve. A 
população pode acompanhar 
o andamento desta e de outras 
obras no link do plano de metas 
de 2018 no site da prefeitura. 

500 novos empregos foram ge-
rados dentro da feira.

As vagas são limitadas e as 
empresas que se interessarem em 
participar ou obter mais informa-
ções sobre as inscrições devem 
acessar o link do evento no site da 
prefeitura: www.santanadeparnai-
ba.sp.gov.br, por e-mail semedes.
feiradenegocios@santanadepar-
naiba.sp.gov. Também é possível 
entrar em contato com a Seme-
des nos telefones (11) 4622-8266 
/ 4622-8250. A Semedes está lo-
calizada na Avenida Tenente Mar-
ques, 5.720 e funciona de segun-
da a sexta-feira, das 08h às 17h. 

Prefeitura realiza primeiro Colóquio
sobre Patrimônio Cultural

Santana de Parnaíba é a cidade que mais 
gerou empregos na Região Oeste

Campo do São Pedro recebe grama sintética e 
últimos acabamentos para inauguração

S
antana de Parnaíba tem 
sido destaque em diver-
sos segmentos nos últi-
mos anos, com marcas 

significativas na região por con-
ta do trabalho realizado pela pre-
feitura. O CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos), órgão ligado ao Ministério 
do Trabalho e Emprego e da Se-
cretaria de Emprego e Relações 
do Trabalho do Governo do Esta-
do (SERT), divulgou recentemen-

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

te que a cidade ficou em 1º lugar 
no saldo de empregabilidade en-
tre os oito municípios que com-
põem a região oeste da Grande 
São Paulo.

De acordo com o levanta-
mento, a cidade teve 3,7 mil con-
tratações contra 3,2 mil demis-
sões, preenchendo 536 vagas 
de emprego a mais que o se-
gundo colocado. Essa lideran-
ça foi alcançada graças às 420 
novas contratações efetuadas 
em fevereiro. Entre as áreas que 
mais empregaram nos primeiros 

meses de 2018 destacam-se a 
construção civil e a indústria da 
transformação (refinarias de pe-
tróleo e empresas de plásticos), 
com respectivamente 50 e 26 
contratados.  Em 2017 a prefei-
tura ficou em 3º lugar em empre-
gabilidade no Estado, ajudando 
mais de 2.600 pessoas a retor-
narem ao mercado de trabalho, 
que equivale a quase 217 pesso-
as empregadas por mês. 

De acordo com a secretaria 
responsável (SEMEDES), os re-
sultados são fruto da realização 
de ações feitas pela prefeitura em 
cursos de qualificação profissio-
nal, que nos últimos cinco anos 
formou mais de 5 mil pessoas, 
ações voltadas aos micro em-
preendedores individuais (MEI) 
e programas voltados para os jo-
vens que buscam seu primeiro 
emprego, como o Projeto Print 
School. 

O município conta com no-
ve PAT´s (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador) e o atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h. Mais informações 
podem ser obtidas nos telefones 
(11) 4622-8250 e 4622-8266.

Santana de Parnaíba lidera ranking do Caged sobre 
o saldo positivo de empregos na região oeste

A 
última quarta-fei-
ra (18/04) foi de muita 
aprendizagem para cen-
tenas de alunos universi-

tários da região que participaram 
do 1º Colóquio sobre Patrimônio 
Cultural, evento que tratou de as-
suntos relacionados a cidade, pa-
trimônio e preservação no estado 
de São Paulo, promovido pela pre-
feitura, por meio da Secretaria de 
Cultura, em parceria com a Uni-
versidade Paulista (Unip).

O encontro, que foi realizado 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Sandro Almeida

no Cine Teatro Coronel Raymundo, 
teve como principal objetivo discu-
tir o papel da arquitetura na preser-
vação do patrimônio, não só o edi-
ficado como também o material. 

Durante o evento foram rea-
lizadas palestras, mesa redonda 

e visita ao museu e casarão pa-
ra intensificar o debate sobre pa-
trimônio cultural, o papel do ar-
quiteto e da instituição de ensino, 
além do papel dos gestores pú-
blicos e da sociedade na preser-
vação do patrimônio cultural.

Alunos acompanham palestra realizada no Cine Teatro 
Coronel Raymundo sobre Patrimônio Cultural

CULTURA SEMEDES

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

Famílias exibem os agasalhos e cobertores recebidos na campanha do agasalho 
do ano passado. Neste ano a meta é superar a arrecadação de 2017.

“Como estudante de arquitetura e por gostar muito de 
história, acho muito importante essa iniciativa da prefeitura 
de Santana de Parnaíba em manter a história do patrimônio 
da cidade e acho que outras cidades, que tem esse 
patrimônio histórico, deveriam adotar também. Achei a 
parceria entre a prefeitura e a Unip maravilhosa, porque 
nós, como futuros arquitetos, temos que ter conhecimento 
da importância da preservação do patrimônio histórico. 
Espero que tenham mais eventos como esse.” 
Gabriela Ferreira Cardoso - Aluna de Arquitetura

panha contará com um jantar e 
música ao vivo. Os convites já 
estão à venda e todo o valor ar-
recadado será revertido para a 
campanha, na compra de agasa-
lhos novos. Os interessados po-
dem comprar os convites na Se-
cretaria Municipal de Assistência 
Social, localizada na Rua Santa 
Cruz, 155, Centro Histórico.

 De acordo com o Fundo So-
cial, serão adquiridos 8500 novos 
agasalhos para as crianças de 0 a 
10 anos de todas as creches do 
município, bem como as inscritas 
nas unidades da Assistência So-
cial (CRAS / NAS) da cidade. A ex-
pectativa é que este ano mais de 
20 mil agasalhos sejam arrecada-
dos pela campanha. Mais informa-
ções e reservas podem ser realiza-
das no telefone 4622-7050.

CAGED divulgou que o município obteve o melhor desempenho de empregabilidade
entre as cidades que fazem parte da região oeste da Grande São Paulo
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ATOS OFICIAIS

CONSELHO MUNICIpAL DOS DIREItOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENtE
DE SANtANA DE pARNAÍBA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 01/2018
(Designa Gestora de parcerias com Organizações da Sociedade Civil para projetos sociais 
financiados e cofinanciados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUM-
CAD).
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Santana de 
Parnaíba - SP, nos termos das Leis Federais nº. 8069/90 e 8242/91, da Lei Municipal nº. 
2533, de 20 de maio de 2004, e em atenção ao deliberado pelos conselheiros em Reunião 
Ordinária ocorrida em 05 de março de 2018.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no De-
creto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, referente ao regime jurídico das parcerias 
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar Chamamento Público para a escolha de proje-
tos a serem financiados e cofinanciados pelo FUMCAD;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de instituir Comissão de Seleção (§ 1º do art. 27 da 
Lei Federal 13.019/2014), da qual estão impedidos de participar pessoas que, nos últimos 
cinco anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades partici-
pantes do respectivo Chamamento Público (§ 2º do art. 27 da Lei Federal 13.019/2014),
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear e atribuir todas as competências de Gestora de Parcerias, para a As-
sistente Social Eliane Rodrigues Gomes Zucatto, portadora da Cédula de Identidade RG: 
32.107.995-4 - SSP/SP, no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2018.
Wilson Negrão

presidente do CMDCA
--------------------------------------

CONSELHO MUNICIpAL DOS DIREItOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENtE
DE SANtANA DE pARNAÍBA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 02/2018
(Designa Gestora de parcerias com Organizações da Sociedade Civil para projetos sociais 
financiados e cofinanciados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUM-
CAD).
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Santana de 
Parnaíba - SP, nos termos das Leis Federais nº. 8069/90 e 8242/91, da Lei Municipal nº. 
2533, de 20 de maio de 2004, e em atenção ao deliberado pelos conselheiros em Reunião 
Ordinária ocorrida em 05 de março de 2018.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no De-
creto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, referente ao regime jurídico das parcerias 
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar Chamamento Público para a escolha de proje-
tos a serem financiados e cofinanciados pelo FUMCAD;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de instituir Comissão de Seleção (§ 1º do art. 27 da 
Lei Federal 13.019/2014), da qual estão impedidos de participar pessoas que, nos últimos 
cinco anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades partici-
pantes do respectivo Chamamento Público (§ 2º do art. 27 da Lei Federal 13.019/2014),
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os servidores públicos a seguir listados para integrarem a Comissão de Se-
leção de parcerias, a serem escolhidas a partir de Edital de Chamamento Público a ser pu-
blicado por este Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA:
I - Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) Titular: Viviane Rodrigues Rosas
RG-28.159.777-7 - SSP/SP
b) Suplente: Carla Andreia B. da Silva
RG-32.710.250-0 - SSP/SP
II - Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
a) Titular: Otávio Augusto Bueno Tedokon
RG-34.733.244-4 - SSP/SP
b) Suplente: Ana Cristina Pontes dos Santos
RG-34.231.113-X - SSP/SP
III - Secretaria Municipal de Finanças:
a) Titular: Justa Rodrigues Assunção
RG-6.005.982 - SSP/SP
b) Suplente: Edison Ulysses Chioatto Filho
RG-16.171.336-1 - SSP/SP
IV - Conselho Municipal de Assistência Social:
a) Titular: Silvia Midori Fukumoto
RG-27.251.534-6 - SSP/SP
b) Suplente: Valquiria de Conto
RG-16.112.498-7 - SSP/SP.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Santana de Parnaíba, 06 de abril de 2018.
Wilson Negrão

presidente do CMDCA

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA 
DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO DE pENSÃO pOR MORtE

portaria n.º 039/18 de 09/04/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para os beneficiários FRAN-
CISCO DE ASSIS SARAIVA DE LIMA portador do RG. n.º 27.498.231-6 SSP/SP e CAMILA 
OLIVEIRA DE LIMA portadora do RG. n.º 55.448.241-1 SSP/SP, em razão do falecimento 
da servidora ANA FAtIMA DE OLIVEIRA LIMA.

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA 
DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO DE ApOSENtADORIA
portaria n.º 040/18 de 10/04/18 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Im-
plemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora ZULEICA NUNES CAIADO, 
portadora do RG n.° 23.204.479-X SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea 
“b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA 
DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO - EXtINÇÃO DE pENSÃO pOR MORtE
portaria n.º 036/18 de 02/04/18 – Extinguir a partir de 02 de Abril de 2018, a pensão por 
morte ao SEBAStIÃO JOSÉ DA SILVA, portador do RG n.º 2.649.941-1 SSP-SP, em ra-
zão de seu falecimento, nos termos do art. 19 inciso III Lei 2.370 de 01 de Julho de 2002.

CAIXA DE pREVIDÊNCIA E ASSIStÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIpAIS DE SANtANA 
DE pARNAÍBA - pUBLICAÇÃO - EXtINÇÃO DE ApOSENtADORIA
portaria n.º 037/18 de 02/04/18 – Extinguir a partir de 02 de Abril de 2018, a aposentado-
ria concedida a MARINEUZA SOUZA SILVA AMURIM, portadora do RG n.º 36.748.376-2 
SSP-SP, em razão de seu falecimento.
portaria n.º 038/18 de 02/04/18 – Extinguir a partir de 02 de Abril de 2018, a aposentado-
ria concedida ao NILtON DIAS DOS SANtOS, portador do RG n.º 13.521.991-1 SSP-SP, 
em razão de seu falecimento.

Santana de Parnaíba, 13 de Abril de 2018.
MARIA DE FÁtIMA pEREIRA – DIREtORA pRESIDENtE

AtO DA pRESIDÊNCIA 011/2018
O pRESIDENtE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍpIO DE SANtA-
NA DE pARNAÍBA, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, nos termos do art. 25 do Regi-
mento Interno, RESOLVE: “Emitir nova regulamentação de uso de veícu-
los oficiais da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba”.

 Art. 1º. A utilização dos veículos oficiais e dos veículos destinados a prestação de 
serviços de transporte da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba é regulamentada por 
este Ato.
 Art. 2º São considerados veículos oficiais os veículos automotores próprios e os lo-
cados pela Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, que têm por finalidade assegurar o 
transporte de pessoas e bens necessários ao desenvolvimento das atividades da Câmara 
Municipal.
 Art. 3º A utilização dos veículos oficiais destina-se ao transporte de:
  I. Servidores efetivos e comissionados, a serviço da Câmara Municipal de San-
tana de Parnaíba;
  II. Presidente da Câmara Municipal em atividade oficial pertinente ao cargo, ou 
na representação do Poder Legislativo Municipal;
  III. Vereadores, em atividades pertinentes ao cargo;
  IV. Assessoria de Vereadores em atividades de caráter institucional inerentes à 
função;
  V. Documentos e pequenas cargas referentes ao desenvolvimento das ativida-
des do Poder Legislativo e da Administração da Câmara Municipal.
 Art. 4º As chaves dos veículos locados, colocado à disposição Vereador, serão entre-
gues ao respectivo motorista designado, ficando este responsável pela guarda do veículo 
e infrações às leis de trânsito que vierem a ser cometidas, nos termos do Anexo I deste 
Termo de Responsabilidade.
 parágrafo único. O motorista designado para cada Gabinete somente receberá as 
chaves, por parte do Vereador do veículo colocado à disposição do respectivo Gabinete, 
mediante assinatura no Termo de Responsabilidade do Condutor, devidamente preenchi-
do, constante do Anexo II deste Termo de Responsabilidade, ficando responsável pelas in-
frações às leis de trânsito que vierem a ser cometidas na condução do veículo.
 Art. 5º Os veículos próprios do patrimônio da Câmara Municipal de Santana de Parna-
íba serão conduzidos por servidores efetivos ocupantes do cargo de Motorista ou Mano-

brista quando o caso.
 Art. 6° Os veículos oficiais destinados aos Vereadores estarão devidamente adesiva-
dos com identificação da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, mediante assinatura 
de termo de recebimento do adesivo pelo vereador responsável pelo veículo.
 parágrafo único. Caso os adesivos sejam removidos por qualquer razão, o respon-
sável pelo veículo será comunicado Controladoria Interna da Câmara Municipal, através de 
ofício, para apresentar justificativa do ocorrido, devendo imediatamente providenciar novo 
adesivo, as suas expensas, observado o padrão.
 Art. 7º Os veículos oficiais somente serão conduzidos pelos motoristas, efetivos ou 
terceirizados, que tenham nas atribuições de seus cargos atividades inerentes à função, e 
que portem CNH - Carteira Nacional de Habilitação devidamente válida e sem restrições.
Parágrafo Único. Em casos excepcionais, poderá o próprio vereador conduzir o veículo de-
signado para o seu gabinete, desde que previamente habilitado e portando a CNH – Carteira 
Nacional de Habilitação válida e sem restrições.
 Art. 8º A utilização dos veículos oficiais será efetuada pelo motorista detentor de sua 
guarda, para as atividades descritas no artigo 4º deste regulamento, sob pena de serem 
impostas sanções administrativas.
 Art. 9º É vedado o uso dos veículos oficiais:
  I. com a documentação em desacordo com a legislação;
  II. por condutor que não esteja habilitado conforme a legislação determina;
  III. por pessoa não autorizadas por este Ato;
  IV. com os equipamentos, itens de segurança ou pneus, em mau estado de 
conservação, ou sem funcionamento.
  V. para finalidades estranhas ao interesse público.
 Art. 10. Todos veículos oficiais destinados a utilização dos Vereadores deverão, obri-
gatoriamente, contar com uso de rastreadores para segurança e preservação dos veículos.
 Art. 11. Os veículos oficiais próprios deverão ser devidamente segurados contra rou-
bo, furto, acidentes e danos a terceiros, pela Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, e 
os veículos oficiais locados deverão apresentar apólice de seguros nos termos do que for 
solicitado no contrato.
 Art. 12. São deveres dos condutores dos veículos oficiais:
  I. Portar os documentos exigidos por lei e apresentá-los aos fiscais de trânsito 
e da Polícia Rodoviária, sempre que solicitado;
  II. Respeitar as leis de trânsito e fazer uso correto do cinto de segurança;
  III. Atender rigorosamente às indicações e sinalizações oficiais de trânsito;
  IV. Não dirigir sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos;
  V. Não ceder a direção a terceiros, exceto em caso de emergência;
  VI. Zelar pela limpeza, conservação e manutenção dos veículos sob sua res-
ponsabilidade, observando sempre:
  a) Nível de óleo do motor;
  b) Nível dos fluidos de freios, radiador, limpador de para brisa, reservatório de 
partida fria e qualquer outro necessário ao bom funcionamento do veículo;
  c) Condição de uso dos pneus, baterias e sistema de freios;
  d) Perfeito funcionamento do sistema de faróis, luzes de indicação, limpadores 
de para-brisas e cintos de segurança de todos os acentos do veículo.
  VII. Notificar a Divisão de Suporte Administrativo com antecedência de 30 dias 
sobre a necessidade de renovação de documentos e ou licenças dos respectivos veículos 
oficiais;
  VIII. Comunicar imediatamente a Divisão de Suporte Administrativo sobre 
eventual constatação de qualquer falha mecânica ou avaria identificada;
  IX. Zelar pelos veículos e seus assessórios de sua circulação.
 Art. 13. As normas do Código de Trânsito Brasileiro e dos regulamentos próprios de 
trânsito devem ser rigorosamente observadas pelo condutor de veículo oficial e por seus 
usuários.
 Art. 14. O condutor do veículo oficial é responsável pelas infrações de trânsito, infra-
ções administrativas, danos e avarias causadas aos veículos, nos casos em que caracte-
rizar-se e comprovar-se mau uso, mediante apuração por meio de sindicância.
 Art. 15. O controle de circulação de veículo oficial no Município ou fora dele ou ainda 
durante a realização de viagem será feito por meio do Registro Diário da Utilização do Veí-
culo (DIÁRIO DE BORDO – ANEXO III), no qual constará:
 I. Data e Nome do Condutor;
 II. O local de partida;
 III. A quilometragem inicial de partida;
 IV. A finalidade do deslocamento;
 V. O local de destino;
 VI. A quilometragem final de chegada:
 VII. As eventuais ocorrências com o veículo, com fotos anexas.
 parágrafo único. As fichas de registros diários de utilização dos veículos serão anali-
sadas e arquivadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal para elaboração de relatório 
mensal de utilização e para fins de auditoria e fiscalização. Havendo qualquer divergência 
nos dados ou ocorrências evidenciadas nas fichas, a Controladoria deverá comunicar ime-
diatamente a Diretoria Geral da Câmara Municipal para que sejam tomadas as providências 
necessárias.
 Art. 16. A utilização de veículos para uso fora dos limites de um raio de 70 km do mu-
nicípio de Santana de Parnaíba deverá ser precedida, com a devida motivação, de informa-
ção à Diretoria Geral, com preenchimento do devido formulário de autorização, antecedên-
cia mínima de 24 (vinte e quatro) horas contadas do horário previsto para a realização da 
viagem, salvo na hipótese de comprovada urgência e observada às disposições deste Ato.
 Art. 17. Para o abastecimento de combustível e a manutenção de veículos oficiais, a 
Câmara Municipal observará os limites de uso de combustíveis que seguem:
 I. Os veículos, individualmente, respeitarão o limite máximo de uso de 60 litros de 
combustível do tipo gasolina comum ou etanol, por semana.
 II. A cota de consumo de combustível de que trata o inciso I, não será cumulativa em 
hipótese alguma, e somente motoristas e servidores previamente autorizados com o vou-
cher (vale-abastecimento) preenchido e assinado pela
Divisão de Suporte Administrativo, poderão abastecer o veículo.
 III. O controle de abastecimento será realizado por meio de Relatório de Consumo do 
Veículo, cabendo o seu registro Divisão de Suporte Administrativo, que constará das se-
guintes informações;
 a) quilometragem inicial de abastecimento;
 b) quantidade de combustível abastecido;
 c) tipo de combustível abastecido;
 d) número do cupom de abastecimento;
 e) data e horário de abastecimento;
 f) nome do motorista e do funcionário do posto responsável pelo abastecimento;
 IV. Em caso de necessidade de abastecimento além do limite estabelecido no inciso I 
deste artigo, o responsável do veículo poderá efetuar o abastecimento com recursos pró-
prios e informar os dados à Divisão de Suporte Administrativo, com cópia do cupom fiscal, 
para o correto acompanhamento do relatório mensal.
 Art. 18. Os relatórios mensais de controle de abastecimento e quilometragem serão 
gerados e arquivados pela Divisão de Suporte Administrativo da Câmara Municipal para 
fins de auditoria e fiscalização. Havendo qualquer divergência nos dados ou ocorrências 
evidenciadas nos relatórios, a Divisão de Suporte Administrativo deverá comunicar imedia-
tamente a Administração da Câmara Municipal para que sejam tomadas as providências 
necessárias.
 Art. 19. O descumprimento do disposto neste Ato constitui infração ao dever funcio-
nal, a ser apurado em processo administrativo.
 Art. 20. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as dis-
posições em contrário.

ANtÔNIO MARCOS BAtIStA pEREIRA
presidente

--------------------------------------
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 ANALIStA DE 
RECURSOS HUMANOS E ANALIStA tÉCNICO ADMINIStRAtIVO:

ANALIStA DE RECURSOS HUMANOS
Class. Nome    Doc. Identidade
1º  CHAYANE MARQUES CIOFFI  41.335.873-2

ANALIStA tÉCNICO ADMINIStRAtIVO
Class. Nome    Doc. Identidade
1º  RENATO BERTASSI   43.763.692-6

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente até o dia 27/04/2018 no Departa-
mento de RH da Câmara Municipal 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 Concur-
so público n° 01/2016, sendo que, caso não compareçam no prazo especificado, implica-
rá na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável, conforme item 
12.3.3 do mesmo Edital. Santana de Parnaíba, 19 de abril de 2018 – ANTONIO MARCOS 
BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

CONVOCAÇÃO pARA ABERtURA DE ENVELOpES DE HABILItAÇÃO
pregão presencial n.º 006/18 – proc. Adm. nº 010/18

OBJEtO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ItENS pARA CAMA, MESA, BA-
NHO E CORRELAtOS EM AtENDIMENtO AOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIpAL DE ENSI-
NO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, CONSIDERANDO A REPRO-
VAÇÃO DE AMOSTRAS referentes aos itens 01, 04, 12 e 13, convocam-se as interessadas 
para a abertura do envelope de habilitação das empresas 3ª colocadas para os referidos 
itens: 01 - NOVO CAMINHO COMERCIAL EIRELI-EPP; 04, 12 E 13 - JJ FRANKLIN LOJA DE 
DEPARTAMENTOS EIRELI-ME, em sessão pública, a ser realizada no dia 20/04/2018 às 
11:00 horas, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2018
ORDENADOR DE pREGÃO

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

DISpENSA DE LICItAÇÃO
Dispensa nº 029/18 – Proc. Adm. nº 304/18

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Avenida Dr. Álvaro Ribeiro, n° 610 – Jardim Deghi – Santana de Parnaíba - SP, entre es-
ta municipalidade e o Sr. Salo Carlo Abdulmacih, para abrigar o CAPS Infantil, vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 6.550,00 (seis mil e quinhentos e cin-
quenta reais) 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, 18 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

--------------------------------------
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 030/18 – Proc. Adm. nº 305/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
André Fernandes, n° 110 – Centro – Santana de Parnaíba - SP, entre esta municipalidade e 
o Sr. Wilson Matos de Aguiar e a Sra. Clelia Duarte Pinheiro de Aguiar, para abrigar a Sede 
da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, vinculada à Secretaria Municipal de Segu-
rança Urbana, no valor total de R$ 3.236,18 (três mil e duzentos e trinta e seis reais e de-
zoito 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, 18 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

--------------------------------------
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 031/18 – Proc. Adm. nº 306/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Santo Antônio, n° 64 – Casa 02 – Centro – Santana de Parnaíba – SP, entre esta municipa-
lidade e o Sr. Natan da Cruz Silva, para abrigar o Complexo Esportivo, vinculado à Secreta-
ria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer, no valor total de R$ 8.421,44 (oito mil e 
quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro 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, 18 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

--------------------------------------
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 032/18 – Proc. Adm. nº 307/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Profª. Ermelinda Teixeira, n° 20 – Jardim Prof. Benoá – Santana de Parnaíba - SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. Luís Flávio Spacca Hoppe e a Sra. Natália Coelho Spacca Ho-
ppe, para abrigar o Arquivo de Obras, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, no valor 
total de R$ 2.793,34 (dois mil e setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centa-
vos) 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, 18 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

--------------------------------------
DISpENSA DE LICItAÇÃO

Dispensa nº 033/18 – Proc. Adm. nº 308/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Victório Marchezini, n° 57 – Casa 05 – Jardim Sabrina – Santana de Parnaíba - SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. Tiago Ferreira de Abreu, para acomodar família de desabriga-
dos, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 665,42 
(seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) mensais, pelo período 
de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 
8.666/93.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

--------------------------------------
COMUNICADO DE ADIAMENtO DE LICItAÇÃO

pregão presencial n.º 059/2018 – proc. Adm. n.º 0257/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CEStAS BÁSICAS para dis-
tribuição a munícipes carentes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social 
– vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS.
Tendo em vista diversos questionamentos de ordem técnica quanto ao detalhamento na 
especificação de alguns itens, e por solicitação de prazo para retificação pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, decide-se pelo ADIAMENTO “sine die” da presente lici-
tação, para análise e ajustes dos descritivos do Termo de Referência – Anexo I do edital.
Envia-se esta decisão a todos os interessados conhecidos através de e-mail, e publica-se 
no DOE-SP e site oficial da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

--------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA e

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
pregão presencial n.º 040/2018 – proc. Adm. n.º 0154/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MEDICAMENtOS, pelo perí-
odo de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, 
após análise das amostras (bulas) e documentação complementar para os itens ofertados 
pelas empresas melhor classificadas neste pregão.
Considerando a análise efetuada, as empresas envolvidas foram comunicadas da reprova-
ção, bem como foram convocadas as próximas classificadas, tudo documentado através 
dos e-mails que estão apensos ao Processo Administrativo.
A amostra do item 229, empresa Valinpharma, foi reprovada, pois não apresentou CBPF do 
fabricante; Convocada a segunda classifica, Inova Comercial, esta foi considerada Apro-
vada.
A amostra do item 186, empresa Quality Medical, foi reprovada, pois não atende ao des-
critivo; e em análise póstuma a Secretaria de Saúde verificou a existência de falha no des-
critivo que inviabilizava a aprovação de qualquer das marcas ofertadas pelos participante, 
solicitando ao final que o item fosse PREJUDICADO.
A amostra do item 74, empresa Kátia Cilene, foi reprovada, pois o produto contém conser-
vante, diferentemente do exigido para o item; a empresa segunda classificada, Cirúrgica 
Iperó, também ofertou produto em desacordo do descritivo e teve sua amostra reprovada; 
Considerando por fim, o valor acima da estimativa da terceira classificada, o item restou 
FRACASSADO.
A amostra do item 265, empresa Kátia Cilene, foi reprovada, pois não apresentou CBPF 
do fabricante; Considerando o empate das propostas da segunda e terceira classificadas 
neste item, solicitou-se nova oferta através de proposta readequada, restando nova melhor 
classificada a empresa Inova Comercial, que enviou a documentação e teve sua amostra 
aprovada.
Considerando as observações acima, e as ocorrências da sessão inicial, restam FRACAS-
SADOS, pREJUDICADOS ou DESERtOS os itens 74, 168, 186, 195, 204 e 226.
Todas as amostras dos demais itens foram consideradas ApROVADAS para as respecti-
vas empresas nos termos da Adjudicação e Homologação a seguir.
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes empresas e itens:
Empresa ANBIOtON IMpORtADORA LtDA – Itens 05, 17, 24, 42, 66, 79, 115, 129 e 267;
Empresa AGLON COMÉRCIO E REpRESENtAÇÕES LtDA – Itens 08, 80, 141, 143 e 173;
Empresa SOMA Sp pRODUtOS HOSpItALRES LtDA – Itens 13, 28, 33, 35, 48, 81, 127 e 190;
Empresa FRAGNARI DIStRIBUIDORA DE MEDICAMENtOS LtDA – Itens 21, 31, 78, 93, 
102, 197, 234 e 235;
Empresa AtONS DO BRASIL DIStRIBUIDORA DE pRODUtOS HOSpItALARES LtDA – 
Itens 51, 52, 53, 54 e 116;
Empresa DUpAtRI HOSpItALAR COMÉRCIO OMpORtAÇÃO E EXpORtAÇÃO LtDA – 
Itens 34, 55, 70, 92, 96 e 191;
Empresa ANtIBIÓtICOS DO BRASIL LtDA – Itens 56 e 57;
Empresa KAtIA CILENE DIAS QUARANtA DIStRIBUIDORA DE MEDICAMENtOS - ME – 
Itens 128, 132, 242, 246, 252 e 253;
Empresa pORtAL LtDA – Itens 18, 29, 32, 47, 83, 114, 135, 136, 137, 177 e 183;
Empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LtDA – Itens 04, 09, 12, 41, 46, 50, 
60, 67, 76, 77, 86, 91, 100, 110, 113, 134, 148, 149, 153, 157, 181, 189, 198, 203, 207, 
212, 230, 236, 251, 268 e 273;
Empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENtOS LtDA – Itens 03, 07, 10, 15, 16, 
23, 26, 30, 58, 75, 85, 88, 90, 97, 125, 126, 155, 160, 164, 167, 171, 176, 188, 206, 
208, 210, 222, 260 e 264;
Empresa CRIStÁLIA pRODUtOS QUÍMICOS E FARMACEUtICOS LtDA – Itens 27, 36, 
39, 59, 104, 105, 107, 108, 122, 123, 124, 130, 133, 145, 146, 151, 159, 172, 179, 
180, 184, 201, 209 e 241;
Empresa VItAL HOSpItALAR COMERCIAL LtDA – Itens 02, 06, 61, 62, 68, 71, 73, 89, 
98, 106, 120, 131, 142, 152, 174, 185, 192, 194, 205, 211, 220, 231, 237 e 270;
Empresa INtERLAB FAMACÊUtICA LtDA – Itens 43, 44, 65, 87, 95, 138, 139, 150, 202 e 244;
Empresa NOVAFARMA INDÚStRIA FARMACÊUtICA LtDA – Item 163;
Empresa FRESENIUS KABI BRASIL LtDA – Itens 14, 37, 169, 213, 217, 218 e 219;
Empresa VOLpI DIStRIBUIDORA DE DROGAS LtDA – Itens 25 e 178;
Empresa QUALItY MEDICAL COMÉRCIO E DIStRIBUIDORA DE MEDICAMENtOS LtDA – 
Itens 40, 49, 64, 99, 112, 147, 161, 162, 175, 182, 199, 221, 223 e 243;
Empresa EMS S/A – Item 193;
Empresa pROMEFARMA REpRESENtAÇÕES COMERCIAIS LtDA – Itens 63, 82, 187, 
196, 224, 233 e 238;
Empresa HOSpFAR INDÚStRIA E COMÉRCIO DE pRODUtOS HOSpItALARES S/A – Item 200;
Empresa INOVA COMERCIAL HOSpItALAR EIRELI - Epp – Itens 01, 11, 19, 20, 22, 38, 
45, 69, 72, 101, 103, 109, 111, 117, 118, 119, 121, 140, 144, 154, 165, 166, 170, 214, 
215, 216, 225, 227, 228, 229, 239, 240, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 261, 262, 263, 265, 269 e 271;
Empresa VALINpHARMA COMÉRCIO E REpRESENtAÇÕES LtDA – Itens 84 e 156;
Empresa COMERCIAL CIRÚRGICA IpERÓ EIRELI - ME – Itens 94, 158, 232, 245, 266, 
272 e 274;

Santana de Parnaíba, 13 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO



5Ano VI - Edição 224
De 20 a 26 de abril de 2018

--------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA

pregão presencial n.º 041/18 – proc. Adm. nº 168/18
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de TATAMES EM E.V.A. em 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação as amostras/ 
catálogos, apresentados no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Educação pro-
moveu o seguinte julgamento final:
Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME – Item 01, amostra ApROVADA.
Empresa: 300 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOGÍStICA – EIRELLI - ME – Item 02, amostra 
REpROVADA, pelos seguintes motivos: Medidas estão fora do padrão aproximado, espe-
cificado em edital e embalagem não atende ao requisito: “sacola de P.V.C transporte com 
alça e zíper”
Empresa: EJM COMÉRCIO E ESpORtES LtDA - ME – Item 03, amostra ApROVADA.
Fica desde já, aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais interposições de recur-
sos, quanto ao julgamento das amostras.

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

--------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOStRA

pregão presencial n.º 042/2018 – proc. Adm. n.º 170/2018
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENtO DE LUMINÁRIAS DE SOBREpOR 
ALEtADAS COM LÂMpADAS, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação a amostras, 
apresentada no procedimento supra, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o se-
guinte julgamento final:
Empresa: ELOOS DIStRIBUIDORA DE pRODUtOS E SERVIÇOS - EIRELI – Item 01, 
amostra REpROVADA, pelo seguinte motivo: Amostra não atende a descrição solicitada 
“lâmpada do tipo soquete: 2XT8”
Fica desde já, aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais interposições de recur-
sos, quanto ao julgamento da amostra.

Santana de Parnaíba, 13 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

--------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO DE IMpUGNAÇÃO

pregão presencial n.º 025/2018 – proc. Adm. nº. 060/2018
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de MAtERIAIS E EQUIpAMEN-
tOS pARA tRAtAMENtO DE pISCINAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Ativi-
dade Física, Esportes e Lazer.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, interpôs pedido de impugnação, tem-
pestivamente e nos moldes descritos em edital, a empresa DOMINUS QUÍMICA LtDA, 
sendo que a íntegra do memorial está no processo licitatório para solicitação de vistas de 
possíveis interessados.
Informa-se que o pedido de impugnação interposto, foi tOMADO e no mérito DEFERIDO.
O julgamento será enviado às interessadas e a todas as que retiraram o edital, através dos 
e-mails lá cadastrados, sendo enviado e disponibilizado no site este resumo.
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
13/04/18 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: 25/04/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

--------------------------------------
RAtIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade n.º 004/18 – proc. Adm. nº 298/18
Ratifica-se o processo de dispensa de licitação para contratação de empresa especializada 
no fornecimento de metodologia pedagógica voltada ao desenvolvimento de habilidades 
e competências dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, matriculados nos Colé-
gios de Ensino Fundamental I (3°, 4° e 5° anos), no valor total de R$ 93.005,00 (noventa e 
três mil e cinco reais), com a Mindlab do Brasil Comércio de Livros Ltda., compreendendo 
o total de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) kits pedagógicos para alunos, pelo perí-
odo de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 25 inciso I da Lei de Licitações 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

--------------------------------------
CONVOCAÇÃO pARA ApRESENtAÇÃO DE AMOStRA – 2º CLASSIFICADO

pregão presencial n.º 041/18 – proc. Adm. nº 168/18
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de tAtAMES EM E.V.A. em 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação as amostras/ 
catálogos, apresentados no procedimento supra, tendo em vista a REPROVAÇÃO do item 
02, convoca-se a segundo colocada RICARDO MARQUES ALVES para apresentação de 
amostra do item supracitado no prazo de até 10 (dez) dias úteis a partir desta publicação.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 036/18 – proc. Adm. nº. 139/18
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de ÔNIBUS URBANO ESCOLAR 
COM ACESSIBILIDADE, ZERO QUILÔMEtRO, em atendimento à Rede Municipal de Ensi-
no - Secretaria Municipal Educação.
Tendo em vista a suspensão do edital publicada em 22/03/18, e a solicitação de alteração 
do Termo de Referência – Anexo I conforme memorando recebido da Secretaria Munici-
pal de Educação, RETIFICA-SE o instrumento convocatório reabrindo-se os prazos legais.
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
13/04/18 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: 25/04/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 063/2018 – proc. Adm. n.º 0297/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pALMEIRA IMpERIAL (sem 
plantio), para manutenção e revitalização de parques, praças, rotatórias, canteiros centrais 
e próprios municipais, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 17/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 27/04/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 064/2018 – proc. Adm. n.º 301/2018
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação 
de SERVIÇOS DE BUFFEt, com fornecimento de produtos e mão de obra especializada, 
visando atender aos eventos da Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal 
da Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, durante um período de 12 (Doze) 
meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 02/05/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 065/2018 – proc. Adm. n.º 303/2018
Objeto: Registro de Preços para o eventual fornecimento parcelado de ALIMENtOS (pA-
DARIA), para utilização em eventos, em atendimento a diversas Secretarias, pelo período 
de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 02/05/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 066/2018 – proc. Adm. n.º 312/2018
Objeto: Registro de preços para prestação de SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, incluindo for-
necimento de materiais, para realizar manutenção e adequação de ambientes, de acordo 
com as necessidades das Secretarias Municipais, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 03/05/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 067/2018 – proc. Adm. n.º 0314/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de FRALDAS DESCARtÁVEIS e 
CORRELAtOS, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de As-
sistência Social – SMAS.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-

deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 03/05/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 068/2018 – proc. Adm. n.º 0315/2018
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO 
VETERINÁRIO no Setor de Bem Estar Animal, em atendimento à solicitação da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – SMPUMA.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 03/05/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

pregão presencial n.º 069/2018 – proc. Adm. n.º 317/2018
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO 
DE tOALHAS DE MESA utilizadas em eventos organizados pela Secretaria Municipal de 
Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/04/18 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 04/05/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

Concorrência pública N.º 001/2018 – proc. Adm. Nº 009/2018
Objeto: Registro de Preços para execução de serviços de reforma, recuperação, manuten-
ção e conservação do SIStEMA VIÁRIO MUNICIpAL DE tRÁFEGO, com fornecimento de 
material e mão de obra no município de Santana de Parnaíba/SP.
Considerando que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de classi-
ficação, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da empresa VERSÁtIL ENGENHA-
RIA LtDA, o objeto da Concorrência Pública nº 001/18.

Santana de Parnaíba, 13 de abril de 2018.
pREFEItO MUNICIpAL

--------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO ENVELOpE 01 - DOCUMENtOS
Concorrência pública N.º 003/2018 – proc. Adm. Nº 0172/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
para construção de PISCINA MUNICIPAL, sito à rua Amapá, s/n – Parque dos Eucaliptos 
- Santana de Parnaíba/SP, faz saber que, julgou HABILItADAS as empresas tEtO CONS-
tRUtORA S/A pelo atendimento a todas as exigências do edital, tOWER ENGENHARIA E 
CONStRUÇÃO LtDA Epp pelo atendimento a todas as exigências do edital, CONStRUtO-
RA MAXFOX LtDA pelo atendimento a todas as exigências do edital e M&G EMpREENDI-
MENtOS LtDA Epp pelo atendimento de todas as exigências do edital e julgou INABILI-
TADA a empresa CONStRUtORA JOIA BRASIL LtDA Epp pelo não atendimento aos itens 
de relevãncia CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA E SISTEMA DE AQUECIMENTO 
POR ENERGIA SOLAR COM PLACAS COLETORAS EM POLIPROPILENO (item 10.4 b1 e 
c do edital).
Fica desde já, aberto prazo para eventuais interposições de recursos nos termos do dis-
posto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 17 de Abril de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

--------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENtO ENVELOpE 01 - DOCUMENtOS
Concorrência pública N.º 004/2018 – proc. Adm. Nº 0175/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia pa-
ra construção de PISCINA MUNICIPAL, sito à rua João Batista Castagneto, s/nº – Colinas 
da Anhanguera - Santana de Parnaíba/SP, faz saber que, julgou HABILITADAS as empre-
sas as empresas tEtO CONStRUtORA S/A, CONStRUtORA MAXFOX LtDA, M&G EM-
pREENDIMENtOS LtDA Epp pelo atendimento de todas as exigências do edital.
Julgou INABILItADAS as empresas CONStRUtORA JOIA BRASIL LtDA Epp pelo não 
atendimento integral do item 10.2.b do edital, ou seja, não apresentou a prova de regu-
laridade junto à Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários), bem como ao não atendimento 
aos itens de relevância CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA E SISTEMA DE AQUE-
CIMENTO POR ENERGIA SOLAR COM PLACAS COLETORAS EM POLIPROPILENO (itens 
10.4 b1 e c do edital) e SHOp SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LtDA, pelo não atendimento 
dos itens 10.4.b.1 e c – itens de relevância – MANTA GEOTEXTIL e SISTEMA DE AQUE-
CIMENTO POR ENERGIA SOLAR COM PLACAS COLETORAS EM POLIPROPILENO, sendo 
ainda no que cabe ao item 10.4.c, além dos itens já citados, também não comprovou em 
nome do profissional, CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M, PRÉ-LAJE 
EM PAINEL PRÉ-FABRICADO TRELIÇADO, ENTRE H= 12 CM E H= 16 CM, TELHA TRA-
PEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM 
- PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM e ELEVADOR ELÉTRICO SEM 
CASA DE MÁQUINAS.
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, 18 de Abril de 2018.

COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES
--------------------------------------

COMUNICADO DE JULGAMENtO ENVELOpE 02 – pROpOStA COMERCIAL
Concorrência pública n.º 002/2018 – proc. Adm. Nº 118/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONStRU-
ÇÃO DO CENtRO DE CONVIVÊNCIA, ESpORtES E CULtURA, sito à Avenida Dr. Álvaro 
Ribeiro, s/nº - Jd. São Luiz - Santana de Parnaíba/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, julgou as propostas apresentadas CLASSIFICANDO-AS da seguinte forma:
1- TETO CONSTRUTORA S/A – R$ 11.087.382,91
2- TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP – R$ 11.412.375,92
3- CONSTRUTORA MAXFOX LTDA – R$ 11.989.060,14
Na oportunidade, abre-se o prazo de 03 dias úteis para, havendo interesse, a empresa 
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP utilize o beneficio concedido pela Lei 
Complementar nº 123/2016 e apresente nova proposta cobrindo o valor da empresa me-
lhor classificada, a ser entregue no mesmo endereço mencionado nos avisos anteriores.
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, 17 de abril de 2018.
COMISSÃO pERMANENtE DE LICItAÇÕES

--------------------------------------
REGIStRO DE pREÇOS

pp N.º 015/18 – proc. Adm. Nº 031/18
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de SOLUÇÕES

de uso médico-hospitalar.
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: AtA 
065/2018 – Empresa: Comercial 3 Albe Ltda para o item 02 – R$ 0,058/ML.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

--------------------------------------
REGIStRO DE pREÇOS

pp N.º 028/18 – proc. Adm. Nº 071/18
Implantação de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GRADIL E MONTANTE para 

suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Municipais
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
AtA 062/2018 – Empresa: RJC Sinalização Urbana Ltda para os itens 01 – R$ 275,00/
PÇ e 02 – R$ 95,00/PÇ.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

--------------------------------------
REGIStRO DE pREÇOS

pp N.º 033/18 – proc. Adm. Nº 098/18
Registro de preços para confecção e fornecimento parcelado DE CARIMBOS, em atendi-
mento a diversas secretarias do município, pelo período de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
AtA 063/2018 – Empresa: WAC Comércio e Serviços Eireli para os itens 01 – R$ 25,00/
SV, 02 – R$ 30,00/SV, 03 – R$ 47,00/SV, 04 – R$ 50,20/SV, 05 – R$ 60,20/SV, 06 – R$ 
40,50/SV, 07 – R$ 48,50/SV e 08 – R$ 40,00/SV.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

--------------------------------------
REGIStRO DE pREÇOS

pp N.º 034/18 – proc. Adm. Nº 101/18
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ-
TICA (DESKTOP, NOTEBOOK) COMPLETOS, mediante garantia on-site por um período 
de 36 (trinta e seis) meses, para atender as diversas unidades da Prefeitura do Muni-

cípio de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 (doze) meses.
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: AtA 
064/2018 – Empresa: Veyron Comercial Eireli para o item 02 – R$ 4.435,00/Und.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2018.
ORDENADOR DE pREGÃO

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

ERRAtA
O Município de Santana de Parnaíba, através da Secretaria Municipal de Habitação publi-
ca a presente errata , referente à CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CRF n ° 
04/2018 , datada de 09 de março de 2018 , publicada na edição 219 desta imprensa ofi-
cial, para fazer constar o que se segue:
Onde lê-se : ocupantes deve Ler-se: legitimados , assim como a lista em anexo.

Santana de Parnaíba, 17 de Abril de 2018.

MARCELA CRIStIANE pUpIN
Secretária Municipal de Habitação

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 Agente de Trânsito:001-Marcos Aurélio dos Santos-RG/SP-27.639.728-9;002-Antonio Carlos Eduardo de Oliveira-RG/SP-18.926.487-1;003-Lauro 
Rodrigues Carvalho-RG/SP-29.813.163-8;004-Regiane Maria dos Santos-RG/SP-29.241.173-X;005-Jailton Josias Mangueira dos Santos-RG/SP-45.306.776-01.pEB I (Educação 
Infantil):127-Meire Melo Cavalcanti-RG/SP-30.585.485-9. Concurso Público 001/2015 Oficial de Manutenção (Pedreiro):021-Ricardo de Andrade-RG/SP-22.962.541-1;022-Evandro 
Ferreira de Lima-RG/SP-34.214.907-6.telefonista:004-Aaron Ben Siqueira-RG/SP-42.189.267-5.pEB II – Física:002-Marli da Annunciação-RG/SP-10.807.994.Médico:041-Emerson 
Jose Furlan-RG/SP-21.907.799-X.Médico plantonista:115-Adriana Santana dos Santos-RG/SP-30.534.474-2.Concurso público 002/2016 Motorista:030-Catarino Marcelo Faustino 
de Jesus-RG/SP-29.380.781-4;031-Joel da Silva Modesto-RG/SP-46.604.332-6;032-Wilson Luiz Villa-RG/SP-22.962.038-3.professor Adjunto:003-Humberto Aparecido da Silva-RG/
SP-34.114.409-5;004-Marines Aparecida Rueda Lacomba Suleiman Moreira-RG/SP-18.124.589-9.Concurso público 001/2017 Agente de Serviços Gerais:014-Wanderson Costa 
Barreiro-RG/SP-40.337.675-0.Agente de Serviços públicos:074-Ricardo Ferraz de Souza-RG/SP-47.038.064-0.Oficial de Manutenção (Pintor):009-Mauricio Notaro Cunha-RG/SP-
-25.131.641-5;010-Marcos Aurélio Dias-RG/SP-32.381.893-6;011-José Maria dos Santos-RG/SP-17.218.897-0;012-Sérgio Ferreira Monte Alto-RG/SP-22.202.013-1;013-Felicio dos 
Santos-RG/SP-20.947.434-8;014-José Jurandir Camandona-RG/SP-15.222.458-0;015-Ademilson Carlos de Luna-RG/SP-19.612.665-4.Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:084-
-Isabel da Silva Machado-RG/SP-39.013.265-2.Médico Plantonista com Especialização em Pediatria:004-Natalia Medeiros de Oliveira-RG/SP-22.187.643-6.Médico plantonista com 
Especialização em Urgência e Emergência:005-Ricardo Costa Fonseca-RG/SP-1194499430.

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 Infantil):024-Juliana Correa Batista-RG/SP-44.763.513-X;025-Lucilia Ferreira Neves-RG/SP-19.343.704-1.pEB I (Educação Básica):048-
-Alcione de Oliveira Souza-RG/SP-33.832.610-8;049-Stefany Aparecida Freire Amaral-RG/SP-52.043.340-3.pEB II (Educação Física):025-Douglas Maia de Matos-RG/SP-35.979.328-
9.pEB II (Inglês):013-Aline Santiago-RG/SP-19.360.464.pEB II (Língua portuguesa):025-Wellington Gonçalves dos Santos-RG/SP-45.257.690-8;026-Telma Nunes de Luna-RG/SP-
27.266.062-0.Médico com Especialização em Psiquiatria:005-Gilberto Delia-RG/SP-5.417.415-6.

Santana de Parnaíba, 20 de abril de 2018.
pREFEItURA DO MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍBA

--------------------------------------
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ATOS OFICIAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018

RESULtADO DO CONCURSO pÚBLICO pARA O CARGO DE
AGENtE COMUNItÁRIO DE SAÚDE,

EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, pOR MICROÁREA
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, DIVULGA o resultado das Provas Objetivas realizadas em 8 
de abril de 2018, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em ordem de classificação, por Microárea, referente ao “Concurso Pú-
blico – Edital nº 01/2018”.
Informamos que após prazo recursal da publicação do gabarito das Provas Objetivas, a questão nº 15, da prova de Atualidades, foi anu-
lada. O ponto relativo a questão anulada será atribuído a todos os candidatos presentes às provas, exceto no caso em que o candidato já 
tenha obtido o ponto por ocasião da divulgação do gabarito após realização da Prova Objetiva e antes do prazo recursal.
Caberá recurso, do resultado divulgado, desde que devidamente fundamentado, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a par-
tir da sua divulgação, ou seja, dias 23 e 24 de abril de 2018. O recurso deverá ser entregue pESSOALMENtE, das 9h00 às 16h30min, 
no seguinte local:

LOCAL DE ENtREGA DOS RECURSOS

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba - Setor de RECURSOS HUMANOS,
situado à Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana de parnaíba – Sp.

O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado e conter o nome do concurso, nome e assinatura do candidato, número 
de inscrição, cargo, microárea de inscrição e o seu questionamento.
Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido na divulgação deste resultado.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos dos recursos contidos no capítulo IX, do Edital nº 01/2018, do Concurso 
Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido a presente divulgação do resultado em ordem de classificação, por mi-
croárea, do Concurso Público em referência.

Santana de Parnaíba, 20 de abril de 2018.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

--------------------------------------
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MUNICÍpIO DE SANtANA DE pARNAÍBA

EXtRAtO DE CARtAS CONtRAtO E CONtRAtOS

CARtA CONtRAtO 005/2018 – serviços de publicação de atos relativos a licitações - (Proc. Adm. 174/18) – CONtRAtANtE: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - DAtA: 16/4/2018 – VA-
LOR: R$ 77.710,00 – DOtAÇÃO: 0207-3.3.90.39.90-0412200132022 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CARtA CONtRAtO 006/2018 – execução de licenciamento ambiental junto a CETESB & DAEE para implantação de canalização parcial-
mente fechado no residencial 06 – bairro Alphaville - (Proc. Adm. 135/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA-
NA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: VIZEU CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - DAtA: 16/4/2018 – VALOR: R$ 75.300,00 – DOtAÇÃO: 
0222-3.3.90.39.05-1545100372061 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONtRAtO 050/2018 – prestação de serviços de exames audiológicos  – (PP 037/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA - DAtA: 16/4/2018 - VALOR: R$ 281.400,00 – DOtA-
ÇÃO: 0216-3.3.90.39.50-1030200792131 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONtRAtO 051/2018 – serviços de engenharia para ampliação e reforma do colégio municipal Dona Celina Machado Silva sito na Rua 
Constantinopla, n.º 02, Jardim Isaura – (TP 003/18) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CON-
tRAtADA: VG AÇOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DAtA: 16/4/2018 - VALOR: R$ 577.052,96 – DOtAÇÃO: 
0210-4.4.90.51.99-1236100171073 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONtRAtO 052/2018 – construção de um colégio municipal (novo CM Ricarda dos Santos Branco) sito na Rua Via Lactea, n.º 55 – (CP 
011/17) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: TETO CONSTRUTORA S.A. - DA-
tA: 16/4/2018 - VALOR: R$ 4.379.708,66 – DOtAÇÃO: 0210-4.4.90.51.99-1236100171013 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONtRAtO 053/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 217/18) – LOCAtÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - LOCADORA: MARIA DAS DORES DA SILVA - DAtA: 16/4/2018 - VALOR: R$ 750,00 – DOtAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONtRAtO 054/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 215/18) – LOCAtÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PAR-
NAIBA - LOCADORA: ALECXANDRA CLAUDINO VIANA - DAtA: 16/4/2018 - VALOR: R$ 750,00 – DOtAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

2º tERMO DE pRORROGAÇÃO DO CONtRAtO 007/2014 – (Proc. Adm. 1916/13) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - DAtA: 28/3/2018 - VALOR: 
R$ 73.500,00.
6° tERMO DE ADItAMENtO DO CONtRAtO 080/2015 – (Proc. Adm. 343/15) – CONtRAtANtE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DE PARNAIBA - CONtRAtADA: CONSTRUTORA MAXFOX LTDA – prorroga o prazo de vigência - DAtA: 16/3/2018.
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Participação voluntária do Cafu na Campanha do Agasalho 2018

Venha participar do evento de abertura
FAÇA SUA RESERVA!


