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4ª Turma da Guarda Mirim LED continua em toda a cidade Frentes de pavimentação
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ECONOMIA

Servidores públicos recebem aumento 
salarial acima da inflação

N
a última semana, o chefe do executivo municipal emitiu um comu-
nicado nas redes sociais informando que os servidores públicos 
municipais receberão reajuste salarial, que será quase quatro vezes 
maior que a inflação, de acordo com a tabela IPC-FIPE de abril/17 até 

maio/18. Além disso, foi anunciado que cerca de 1300 funcionários efetivos, 
de diversas áreas, participarão do processo de evolução de carreira, feito com 
base nos indicadores de desempenho e por meritocracia, dentro do percen-
tual definido em cada tipo de cargo, visando valorizar o funcionalismo da pre-
feitura. (RM)

Foto: Fabiano Martins

A expectativa deste ano é que cerca de 50 mil pessoas visitem o município para acompanhar o evento

Tradicional celebração de Corpus 
Christi acontece no feriado do dia 31

Programa Arte e Ginga nas Escolas realiza 
cerimônia de troca de fases históricas no 

Colégio Benedita Odette

N
a última semana a pre-
feitura, por meio da Se-
cretaria de Educação, em 
parceria com o Grupo de 

capoeira Arte e Ginga, promoveu 
no Colégio Benedita Odette, no 
Jardim São Luís, a 2ª edição da 
cerimônia troca de cordões dos 
alunos participantes.

Na ocasião, mestres e profes-
sores da capoeira acompanharam 
os alunos para receberem as no-

vas fases, que representa a gra-
duação de categoria. O objetivo 
é desenvolver a inteligência psi-
comotora por meio da capoeira, 
além de ajudar na execução das 
atividades escolares melhorando 
a qualidade de vida das crianças 
e jovens do município.

No evento, os participantes 
fizeram demonstrações da mo-
dalidade que mistura luta, jogo e 
dança, considerada uma das ex-
pressões mais conhecidas da cul-
tura brasileira.

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Alunos realizam performance durante a cerimônia 
de trocas de fases no Colégio Benedita Odete

EDUCAÇÃO
CEU das Artes será palco do

“Dia do Desafio” no próximo dia 30 

C
om objetivo de mobilizar 
a população para praticar 
atividades físicas e pro-
porcionar qualidade de 

vida para os munícipes, a prefei-
tura, por meio da Secretaria de 
Atividade Física, Esporte e Lazer 
(SMAFEL), realiza no dia 30 de 
maio o “Dia do Desafio”. 

O evento ocorrerá durante to-
do o dia no CEU das Artes, lo-
calizado na Rua Soldado Pau-
lo Sergio Romão, 14, no Parque 
Santana, com a realização de di-

versas atividades como grupos 
de caminhada e hidroginástica, 
clínica de vôlei, basquete, futsal 
e lutas, ruas de lazer e aulão de 
ginástica. O festival de Futebol 
será realizado no Jardim Isaura.

 Neste ano Santana de Par-
naíba disputará com a cidade 
Apucarana (PR), e o objetivo é 
que todos pratiquem diversas 
atividades físicas, visando esti-
mular os moradores a comba-
ter o sedentarismo. Mais infor-
mações sobre como participar 
podem ser obtidas pelo telefone 
(11) 4622-8650.

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

Futebol será uma das modalidades praticadas
no “Dia do Desafio” 2018

ESPORTE

Monumento
à Suzana Dias

 Inaugurado em 2001, a cida-
de presta uma homenagem à Su-
zana Dias, nascida no século XVI, 
mameluca (ascendência índia e 
portuguesa), filha de Lopo Dias e 
Beatriz, neta do cacique Tibiriçá. 
Suzana Dias fundou a cidade jun-
tamente com seu filho André Fer-
nandes. A escultura está locali-
zada em frente a Igreja Matriz de 
Santa Ana.

Saúde - Pág.2

Conselho Municipal 
de Sáude
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Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 

mais perto de sua casa

713 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 almoxa-
rifado

15 X

Alinhador de direção 2

Atendente de
telemarketing

12 X

Auxiliar de
enfermagem

1

Auxiliar de linha de 
produção

2 X

Auxiliar de logística 15 X

Borracheiro 1

Cabelereiro 2

Cobrador de ônibus 15 X

Consultor imobiliário 10

Corretor de imóveis 45

Corretor de imóveis 45

Corretor de imóveis 210

Ferramenteiro 1

Fonoaudiólgo geral 1

Funileiro de
automóveis

1

Inspetor de
qualidade

3

Manicure 4

Montador de 
acessório
esquadrias pvc

10

Motofrentista 1

Operador de telema-
rketing ativo

230

Operador de
telemarketing ativo
e receptivo

25 X

Operador de telema-
rketing receptivo

5 X

Operador de telema-
rketing receptivo

50 X

Preparador de tintas 2

Químico 1

Técnico de manutan-
çao elétrica

1

Terapeuta
ocupacional

1

Vendedor interno 1

Vendedor pracista 1
Técnico de
manutenção elétrica 1

Serralheiro 1
Técnico de
enfermagem 15

Técnico de
manutençao elétrica 1

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Frentes de pavimentação avançam 
em diversos bairros da cidade

Prefeitura apresenta os 67 integrantes
da 4ª turma da Guarda Mirim

P
ara que os jovens apren-
dam conceitos básicos 
sobre cidadania, além de 
prepará-los para o mer-

cado de trabalho, a prefeitura, 
por meio da Secretaria de Se-
gurança Urbana, realizou no dia 
12 de maio, no Colégio Cola-
ço, a cerimônia de iniciação da 
quarta turma da Guarda Mirim 
“Parceiro do Futuro” de Santa-
na de Parnaíba. 

Os 67 alunos, com idades 
entre 14 e 17 anos de idade, 
acompanhados dos seus pais, 
participaram do evento que con-
tou com a presença do Prefei-

Imagens dos jovens que integrarão a guarda 
mirim em 2018 na Cerimônia de Iniciação

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

Tradicional Celebração de Corpus 
Christis acontece no feriado do dia 31

A 
prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, pro-

move no próximo dia 31 de maio 
a tradicional celebração de Cor-
pus Christi.

Com o tema “A Fonte da Vida 
para o Leigo em Missão”, serão 
50 toneladas de serragem e ou-
tros acessórios que darão forma 
aos 850 metros de tapetes colo-

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

EDUCAÇÃO

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

além das  Estradas Santo André e 
Santa Margarida, nos bairros Pin-
go D’Água e Vila Velha, respectiva-
mente. Além da pavimentação, to-
das receberam guias.

Ao todo, o programa de pavi-
mentação da prefeitura já asfaltou 
e recapeou mais de 150 km de vias 
municipais em diversos bairros, de 
diferentes regiões da cidade, e se-
gundo a estimativa da secretaria 
responsável, serão mais 50 km pa-
vimentados até o fim do ano.

Dando continuidade do maior 
programa de pavimentação da his-
tória de Santana de Parnaíba, a pre-
feitura, por meio da Secretaria de 
Serviços Municipais, segue com 
asfalto em diversas ruas da cidade.

Recentemente foram con-
templadas pelo programa as ruas 
Cruzeiro e Humaitá, no Ingaí, Mi-
nerva no Parque Mirante, Jamai-
ca e Avenida Peru no Cururuquara, 

to, do Presidente da Câmara e 
responsável pela propositura do 
projeto, Vereador Marcos To-
nho e demais autoridades muni-
cipais, além do Coordenador da 
Guarda Mirim, Marcos Santos.

O projeto, que existe desde 
2015, consiste em ensinar aos 
jovens ações sobre ordem e dis-

ciplina, ordem unida, educação 
no trânsito, conceitos sobre de-
fesa civil e cursos de informáti-
ca básica, telemarketing, educa-
ção física e marketing pessoal, 
preparando-os para o mercado 
de trabalho. Mais de 170 jovens 
já se formaram na guarda mirim 
nos últimos anos. 

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Funcionários trabalham na pavimentação do 
Estacionamento do novo Campo do Jd. Isaura

Imagens dos tapetes coloridos que serão 
confeccionados no evento de Corpus Christi dia 31/05

A expectativa deste ano é que cerca de 50 mil pessoas
visitem o município para acompanhar o evento

ridos, divididos em mais de 60 
quadros temáticos que contam 
a história da celebração do Cor-
po de Cristo e tomarão conta das 
ruas do Centro Histórico. Os ta-
petes são confeccionados pelos 
moradores da cidade, adultos e 
crianças, que abusam da criativi-
dade usando serragens, forneci-
das pela prefeitura, até elementos 
como pipoca, tampinha de garra-
fa, casca de ovo, cal, algodão, pó 
de café, entre outros, deixando o 
caminho da fé ainda mais bonito. 

A programação religiosa con-
tará com celebrações (missas) às 
8h30, 10h30, 12h e 15h30, se-
guida da tradicional procissão pe-
las ruas do Centro Histórico. Mo-
radores e turistas poderão visitar 
a Feira de Artesanato e alimenta-
ção, localizadas respectivamente, 
nas Ruas André Fernandes e Pe-
dro Procópio.

De acordo com a organização 
do evento, a expectativa é que a 
cidade receba mais de 50 mil vi-
sitantes ao longo do dia. O Centro 
Histórico estará adaptado para o 
evento, mesmo com as obras de 
revitalização.  

Sobre a Celebração 
A celebração da festa de Cor-

pus Christi, nome que vem do la-
tim que significa Corpo de Cristo, 
teve origem em 1243, em Liége, 
na Bélgica, quando a freira Julia-
na de Mont Cornion teve visões 
de Cristo, manifestando o desejo 
de que a ocasião fosse lembrada 
com destaque. Em 1264, o even-
to foi estendido para toda a Igre-
ja Católica, por determinação do 
Papa Urbano IV.

Iluminação de Led entra na 
reta final no Jardim São Luís 

e é iniciada no Tarumã

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

mente 700 novas lâmpadas com 
a nova tecnologia. Na mesma 
semana, a equipe também deu 
início a implantação das luminá-
rias no bairro Tarumã, onde se-
rão instaladas mais de 170 no-
vas luminárias.

Mais de 6 mil lâmpadas já 
foram colocadas em toda a ci-
dade, beneficiando moradores 
das regiões do Parque Santana/
Jardim Isaura, Fazendinha, Cen-
to e Vinte, Colinas da Anhangue-
ra e Cidade São Pedro. Os mo-
radores podem acompanhar o 
avanço deste e de outros pro-
gramas por meio do Plano de 
Metas 2018, acessando o site 
da prefeitura.

I
lumina Parnaíba é o maior 
programa de iluminação em 
Led da história da cidade, que 
desde 2016 vem proporcio-

nando mais segurança e como-
didade para os moradores e mo-
toristas, além redução com os 
gastos em iluminação pública.

Na última semana a equipe 
do DIP – Departamento de Ilumi-
nação Pública esteve no Jardim 
São Luís para dar continuidade a 
implantação das novas luminá-
rias em todas as ruas do bairro. 
De acordo com o departamen-
to, até o início desta semana já 
foram implantadas aproximada-

Cerimônia de iniciação contou com a presença de
autoridades e familiares dos novos alunos

SAÚDE

Secretaria de Saúde elege membros do Conselho Municipal de Saúde 

A 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, 
junto com o Conse-
lho Municipal de Saúde 

(COMUS), promoveu, nos dias 
18 e 21 de maio, as eleições 
para Conselheiro Gestor de ca-
da Unidade de Saúde.

Os candidatos ao cargo são 
munícipes que fizeram sua ins-
crição nas unidades em que 
estão cadastrados e realizam 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

as suas consultas regularmen-
te. Para eleger os candidatos a 
prefeitura contou com a partici-
pação dos moradores, para es-
colher os representantes. 

Os escolhidos auxiliarão na 

Natália Caldeira – Integrante do
Conselho Municipal de Saúde 

“Está sendo um momento extremamente importante para 
a saúde, pois junto com os munícipes vamos discutir para 
trazer novas ideias, melhorar o serviço de saúde, sempre 

contando com o apoio da prefeitura”. 

Imagem do Bairro Jardim São Luís que já tem
mais de 80% das ruas com iluminação de LED

Marcos Santos – Coordenador da Guarda Mirim

“Durante o processo, estes jovens passarão a desen-
volver diversas atividades, recebendo todas a orien-
tações para que eles possam no futuro não apenas 

tentar uma oportunidade na GMC ou na Polícia Militar, 
mas que saiam capacitados para ingressar no mercado 

de trabalho.”

Munícipes participando da eleição para
eleger o candidato de sua preferência.  

organização, fiscalização e rea-
lizarão reuniões sobre os servi-
ços prestados, bem como aju-
dar a encontrar alternativas para 
melhorar ainda mais os atendi-
mentos nas Unidades de Saúde. 

Ruas, avenidas, praças e áreas
que recebem asfalto
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PORTARIA N.º 052 DE 21 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre o recadastramento dos aposentados e pensionistas e dá outras providencias. 

MARIA DE FATIMA PEREIRA, Diretora Presidente da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Munici-
pais de Santana de Parnaíba, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando as disposi-
ções constantes na Lei 10.887 de 18 de junho de 2004, art. 9.º, estabelece o recadastramento dos aposentados 
e pensionistas da Parnaiba-Prev – Caixa de Previdência do Município de Santana de Parnaíba.

DETERMINA:                                         
 Art. 1º - Todos os aposentados e pensionistas, deverão se recadastrar, mediante preenchimento de formu-
lário (anexo I) e apresentação de documentação atualizada, no período entre 01 de junho de 2018 a 30 de junho 
de 2018.
 Paragrafo único - Aposentados e pensionistas, sob tutela ou curatela, deverão comparecer ao recadastra-
mento acompanhado por seus representantes legais.
 Art. 2º - O recadastramento será realizado na PARNAIBA-PREV, localizada na Av. Brasil, 132 – 2.º andar – 
Jd. São Luis – Santana de Parnaíba – SP, nos horários de 08:00 às 11:20 e 13:00 às 16:30 horas.
 Art. 3º - Todas as informações constantes do formulário deverão ser comprovadas mediante a apresenta-
ção de documentos, conforme rol do art. 6.º.
 § 1º - Nos casos de aposentados e pensionistas domiciliados fora do estado de São Paulo ou no exterior, 
deverão preencher o formulário (Anexo I) que esta disponível via internet, no endereço www.parnaibaprev.com.
br/recadastramento e enviar pelos correios para a sede da Parnaíba-Prev, com aviso de recebimento.
 § 2º - Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório.
 § 3º - O recadastrando ao comparecer na sede da Parnaíba-Prev, para o recadastramento, assinará livro 
próprio destinado ao controle do recadastramento 2018.
 Art. 4º - Aposentados e pensionistas:
 I – residentes fora do pais, poderão encaminhar á Parnaiba-Prev, o formulário (Anexo I) devidamente pre-
enchido, com firma reconhecida por autenticidade na Embaixada ou Consulado, munido da documentação do art. 
6.º.
 II – residentes fora do estado de São Paulo, impossibilitados pela distância de fazer o recadastramento pre-
sencial, poderão em caráter excepcional, para fins de recadastramento, encaminhar á Parnaiba Prev, o formulário 
(Anexo I) devidamente preenchido, com firma reconhecida por autenticidade , juntando-se cópia dos documentos 
referidos no art. 6º.
 III – residentes em outras cidades do Estado de São Paulo, não sendo a região metropolitana, poderão em 
caráter excepcional, para fins de recadastramento, encaminhar à Parnaíba-Prev., o formulário (anexo I) devida-
mente preenchido, com firma reconhecida por autenticidade, juntando-se cópia dos documentos referidos no art. 
6.º.
 IV – domiciliados no Município de Santana de Parnaíba, com impossibilidade de locomoção por motivo de 
saúde, para fins de realização de recadastramento, deverão solicitar a visita domiciliar por servidor da Parnaíba–
Prev., desde que encaminhe com antecedência atestado médico que comprove sua condição.
 § 1º - O pedido de visita deverá ser formulado preferencialmente através do fone (11) 4154-1458 / 1116.
 § 2º - O servidor designado para visita domiciliar deverá obrigatoriamente apresentar ao solicitante da visita 
a sua cédula de identidade e a funcional expedida pela Parnaíba–Prev.
 § 3º - As despesas decorrentes de cartório e correio ficam por conta do aposentado ou pensionista.
 Art. 5º - Os aposentados por invalidez, além dos documentos previstos no Art. 6.º, deverão trazer, para que 
comprove a permanência da incapacidade, laudo médico, exames e receituários posteriores ao ultimo recadas-
tramento.
 Art. 6º - Os seguintes documentos deverão ser apresentados pelo aposentado, pensionista, tutor curador:
 a) R.G. com validade inferior a 10 anos;
 b) CPF;
 c) Comprovante de residência (com validade máxima de 90 dias);
 § 1º - Os pensionistas deverão ainda apresentar os seguintes documentos:
 a) Original do RG do ex-servidor;
 b) Original do CPF do ex-servidor;
 c) Original da certidão de óbito do ex-servidor. 
 § 2º - Os tutores ou curadores, deverão ainda apresentar:
 a) Termo de tutela ou curatela, expedido há no máximo 02 (dois) anos pelo cartório em que tramita 
o processo (caso a tutela ou curatela tenha sido concedida há mais de 02 anos, será necessária sua atualização, 
por meio da apresentação de certidão de objeto e pé do processo ou de certidão expedida pelo cartório onde tra-
mita o processo, comprovando a manutenção da condição do tutor ou curador).
 § 3º - Todos os pensionistas, além dos documentos previstos nos artigos precedentes, deverão preencher 
no ato do recadastramento declaração na qual informarão sob as penas da lei, que não mantém união estável ou 
tenha contraído novo matrimonio, assim como a Declaração de Inatividade profissional, destinada aos aposenta-
dos por invalidez.
 Art. 7º - Compete à Parnaíba-Prev.:
 I – Zelar pelo cumprimento das normas estipuladas nesta Portaria, especificamente no que se refere ao ato 
de recadastramento;
 II – Verificar a documentação apresentada pelo recadastrando;
 Art. 8º - A Parnaíba-Prev fica incumbida de efetuar o controle e gestão de todo o processo do recadastra-
mento, bem como dirimir duvidas e analisar casos omissos.
 § 1º - A Parnaíba-Prev. poderá requisitar informações e realizar as diligencias necessárias para a consecu-
ção de seus objetivos.
 § 2º - A Parnaíba-Prev Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parna-
íba reserva-se no direito de solicitar o preenchimento obrigatório da Declaração de Estado Civil e União estável e 
a apresentação da certidão de nascimento ou casamento original atualizada, com a finalidade de complementar o 
recadastramento e atualizar seu banco de dados, bem como para aferir a regularidade do beneficio.
 Art. 9º - Os aposentados e pensionistas que não compareceram ao recadastramento no prazo estabelecido 
poderá ter seus proventos e pensões suspensos. 
 Art. 10º - Caberá a Parnaíba-Prev. editar normas complementares ás previstas nesta Portaria, sempre que 
necessário.
 Art. 11º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 21 de Maio de 2018.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA - PRESIDENTE

Registrada em livro próprio e afixada em local de costume na data supra.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2016

A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba convoca a candidata abaixo, aprovada em Concurso Público, aberto 
através do Edital n° 01/2016 para o cargo de ANALISTA TÉCNICO LEGISLATIVO:
Class. Nome Doc. Identidade                                                                          
1º ROBERTA DOS SANTOS GUILHERME 30.594.133-1
A candidata deverá comparecer impreterivelmente até o dia 05/06/2018 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 ex-
clusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável, conforme item 12.3.3 do mesmo Edital. Santana 
de Parnaíba, 24 de maio de 2018 – ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

EDITAL
FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a sede na Praça Monte Castelo, nº 
04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, 
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Fre-
diani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo 
nº 350.368/2015, O.S. nº 3.687/15, na qualidade de agente promotor da Regularização Fundiária de In-
teresse Social - Reurb S, modalidade desdobro composto por 05 (cinco) lotes, implantado no lote 36 
da Quadra 41 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, denominado Jardim Asteróide, com acesso 
pela Rua Asteróide, objeto da Transcrição n° 6.159, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comar-
ca de Barueri, INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados, pa-
ra querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não com-
parecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, 
Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c 
Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. 
E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. NA-
DA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um 
(22) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela 
Cristiane Pupin, Secretária Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos 
arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a sede na Praça Monte Castelo, nº 04, 
Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 
06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Processo Administrativo 
nº 268.487/2011, na qualidade de agente promotor da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb 
S, referente ao loteamento denominado JARDIM CLEMENTINO, localizado ao Norte do Município, a apro-
ximadamente 5Km do Centro, com acesso pela Estrada Municipal do Jaguari, altura do número 2373, com 
área de 154.492,67 m², 10 Quadras, 399 Lotes, em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, com origem 
na Matrícula nº 74.157 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, INTIMA os titulares do domínio, os 
confinantes e terceiros eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em tese, 
ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trin-
ta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei 
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012 e Decre-
to Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado 
na Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de 
Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (23) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, 
_______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária Municipal de Habitação, no uso das atri-
buições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a sede na Praça Monte Castelo, nº 04, 
Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 
06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Processo Administra-
tivo nº 268.692/2011, O.S. nº 109.381/16, na qualidade de agente promotor da Regularização Fundiária 
de Interesse Social - Reurb S, referente ao loteamento denominado RECANTO DAS SAMAMBAIAS, com 
acesso pela Rua das Samambaias na altura do número 200, região do Votuparim, Município e Comarca de 
Santana de Parnaíba, composto por uma Quadra denominada “A” com 32 lotes e sistema viário denomi-
nado Rua Milton Arruda de Oliveira, conforme Lei Municipal n° 2730, de 20 de junho de 2006, com origem 
na Transcrição n° 21.728, oriunda do 8º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, INTIMA 
os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para querendo apresentar 
impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual 
impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita 
ao projeto, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 
de Dezembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue ao conhe-
cimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do Municí-
pio de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (21) dias do mês de maio 
do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretá-
ria Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo 
administrativo próprio, conferi e subscrevo.

---------------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 07/2018

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefei-
tura na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o 
nº 46.522.983/0001-27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o Processo Administrativo nº 268.486/11, CERTIFICA que o loteamen-
to denominado JARDIM GUILHERME, consolidado e implantado na década de 1980, nos lotes 06 e 07 da 
Quadra 68 do Loteamento Chácaras do Solar - Setor 03, com acesso pela Rua Estrela Dalva e Rua Padre 
Mateus Narre, objeto da Transcrição nº 9.014, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
Barueri, composto por 35 Lotes, 02 Quadras e Sistema Viário - Rua Antônio Garcia da Silva, foi REGU-
LARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona Especial 

de Interesse Social, Modalidade loteamento, promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba; 
CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e que não existem compensações urbanís-
ticas ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados; CERTIFICA que esta Serventia proce-
deu a notificação aos titulares do domínio e os responsáveis pela implantação do loteamento, objeto da 
Transcrição 9.014; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: lote 08 da Quadra 68 (Matrículas nº 
25.748), lotes 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (Matrícula nº 88.163) lotes 16, 17, 18, 19, 20 e 21 (Matrícula 
nº 88.164) e terceiros interessados, 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 S; sendo assim, foram 
cumpridos integralmente os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e Decre-
to nº 9.310, de 15 de março de 2018; dessa forma, apto ao registro e titulação, conforme cadastro físico e 
social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, para registro dos direitos reais em 
favor dos ocupantes, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do 
Decreto Federal nº 9.310/18. Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 11 dias do mês de Abril 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

Anexo 01 - LISTA DE OCUPANTES
Lista de ocupantes da Reurb S do loteamento Jardim Guilherme, Processo Administrativo nº 268.486/11, 
nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

---------------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 08/2018

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da 
prefeitura na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no 
CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo Administrativo nº 268.578/11, CERTI-
FICA que o loteamento denominado SÍTIO DO MOINHO 01, consolidado e implantado na década de 
1980, em parte da área objeto da Matrícula nº 111.355, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis 
de Barueri/SP, com acesso pela Estrada Municipal Sítio do Moinho, composto por 35 Lotes, 02 Qua-
dras, Sistema Viário e Área Verde, com área de 13.142,08 m², foi REGULARIZADO através de Pro-
jeto de Regularização Fundiária de Interesse Social, em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, pro-
movido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba; CERTIFICA que o loteamento possui a 
infraestrutura essencial e que não existem compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras 
e serviços a serem executados; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares 
do domínio e os responsáveis pela implantação do loteamento, objeto da Matrícula nº 111.355; bem 
como, de seus confrontantes, quais sejam: Matrícula nº 89.287 e terceiros interessados, 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 S; sendo assim, foram cumpridos integralmente os requisi-
tos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e Decreto nº 9.310, de 15 de março 
de 2018; dessa forma, apto ao registro e titulação, conforme cadastro físico e social integrantes do 
referido processo administrativo e listagem anexa, para registro dos direitos reais em favor dos ocu-
pantes, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto 
Federal nº 9.310/18. Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 30 dias do mês de abril 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

Anexo 01 - LISTA DE OCUPANTES
Lista de ocupantes da Reurb S do loteamento Sitio do Moinho 01, Processo Administrativo nº 
268.578/11, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL convoca o II Fórum Municipal de Assistência Social com o intuito 
de realizar a eleição dos representantes da sociedade civil. Serão eleitos 02 (dois) representantes titulares e 02 (dois) 
suplentes nos segmentos: usuários ou de organizações de usuários de Assistência Social, bem como 01 (um) repre-
sentante titular e 01 (um) representante suplente dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Santana 
de Parnaíba ou do sindicato que os represente para integrarem o referido conselho.
A Secretaria Municipal de Assistência Social prestará todo o suporte administrativo e organizacional para a realização 
do evento, a teor do art. 2º da Lei Municipal nº 2000/1997.
Todo o processo eleitoral será conduzido pela Mesa Diretora composta por 01 (um) Presidente e 02 (dois) secretários 
designados pelo CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

DO CREDENCIAMENTO
1. Serão considerados representantes dos usuários e organizações de usuários que englobam as pessoas destina-
tárias da Política de Assistência Social, de acordo com a Resolução CNAS nº 24/2006:
a) Usuários são cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos 
social e pessoal, que acessam os serviços, programas, projetos, beneficios e transferência de renda no âmbito da Po-
lítica Pública de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
b) Representantes de usuários são sujeitos coletivos vinculados aos serviços, programas, projetos, benefícios e 
transferência de renda da política de assistência social, mobilizadas de diversas formas, e que tem como objetivo a 
luta pela garantia dos seus direitos.
c) Organizações de usuários são sujeitos coletivos, que expressam diversas formas de organização e de participação, 
caracterizadas pelo protagonismo do usuário. São consideradas como legítimas as diferentes formas de constituição 
jurídica, política ou social: associações, movimentos sociais, fóruns, Conselhos Locais de Usuários, redes ou outras 
denominações que tenham entre seus objetivos a defesa e a garantia de indivíduos e coletivos de usuários do SUAS.
d) Trabalhadores do SUAS são todos (as) aqueles (as) inseridos (as) nas Secretarias de Assistência Social, nas Se-
cretarias Executivas dos Conselhos Municipais de Assistência Social, nas Unidades públicas estatais, nas Entidades 
e Organizações de Assistência Social, respectivamente pelas funções de gestão e pelo provimento dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios socioassistenciais da rede socioassistencial. Conforme disposto na Resolução CNAS 
237/06, no âmbito dos conselhos, não representarão o segmento os trabalhadores da sociedade civil, os trabalhadores 
públicos ou privados revestidos de cargos de direção, de chefia ou comissionados uma vez que estes devidos suas 
atribuições representam o Governo e o segmento da Sociedade civil.
2. O credenciamento dos candidatos se dará mediante inscrição presencial na sede da Secretaria Municipal de As-
sistência Social ou por meio do preenchimento do formulário online, disponível no seguinte caminho eletrônico (link): 
https://goo.gl/forms/4CUnlcUeJQO5eQaA3
3. O credenciamento dos candidatos no I Fórum Municipal de Assistência Social, poderá ser realizado até 09h do 
dia 28/06/2018, no local do evento, Cine Teatro Coronel Raymundo, sito na Rua Suzana Dias, 300 – Centro – San-
tana de Parnaíba/SP.

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
4. A inscrição de candidatos ao Conselho ocorrerá no período de 28 de maio a 26 de junho de 2018 das 09h às 16h, 
na sede da Secretaria de Assistência Social, situada na Rua Santa Cruz, 155 – Centro ou pelo formulário online dispo-
nível no seguinte caminho eletrônico (link): https://goo.gl/forms/4CUnlcUeJQO5eQaA3.
5. No ato da inscrição presencial para usuários, organizações ou representantes de usuários deverão ser apresenta-
dos os seguintes documentos:
- RG (cópia);
- CPF (só original para anotação);
- Comprovante de residência no município com menos de 03 anos (cópia); 
- Folha Resumo do CadÚnico;
- declaração do Órgão Gestor da Assistência Social Municipal, podendo ser assinado pelo Coordenador de CRAS ou 
CREAS, conforme anexo I deste Edital;
6. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição.
7. O candidato deverá ter:
- reconhecida idoneidade moral;
- idade superior a 18 anos;
- residir no município de Santana de Parnaíba comprovadamente há pelo menos 03 (três) anos;
8. No ato da inscrição presencial para trabalhadores do SUAS deverão ser apresentados os seguintes documentos:
- RG (cópia);
- CPF (só original para anotação);
- Comprovante de residência no município com menos de 03 anos (cópia); 
- Declaração de vínculo empregatício;
- Ofício do Órgão Gestor ou entidade em que trabalha, autorizando a dispensa para comparecer as reuniões do Conse-
lho, se estas ocorrerem em seu horário de trabalho;
9. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição.
10. O candidato deverá ter:
- reconhecida idoneidade moral;
- idade superior a 18 anos;
- trabalhar no município de Santana de Parnaíba comprovadamente há pelo menos 03 (três) anos;
8. Os candidatos que se inscreverem online, por meio eletrônico no portal indicado acima, deverão apresentar a 
documentação exigida neste Edital e preencher a ficha de inscrição no período de credenciamento do II Fórum, 
definido no item 3 deste Edital.

DA VOTAÇÃO
9. A votação será realizada no dia 28 de junho (quinta-feira) no Cine Teatro Coronel Raymundo.
10. Serão considerados eleitos os candidatos com o maior número de votos.
11. Em caso de empate, será considerado eleito o candidato com idade mais elevada.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12. Só poderão inscrever-se os candidatos que preencherem as condições do presente edital.
13. Os integrantes da Mesa Diretora não poderão se candidatar as vagas da Sociedade Civil, a fim de garantir a lisura 
e transparência da eleição.
14. O resultado será proclamado ao final do processo eleitoral e a divulgação do nome dos eleitos será publicada na 
Imprensa Oficial do Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do pleito.

15. Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora.
16. A ausência na data do pleito importará em renúncia ao direito de participação no II Fórum e, por via de consequên-
cia, na eleição da representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social.

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conselho Municipal de Assistência Social

EDITAL CONVOCATÓRIO

  O Conselho Municipal de Assistência Social de Santana de Parnaíba, nos termos dos artigos 4º e 5º da 
Lei Municipal nº. 2.000, de 14 de abril de 1997, alterada pelas Leis nº. 2.026, de 24 de setembro de 1997 e 3.684 de 
12 de abril de 2018 CONVOCA:
  As organizações da sociedade civil, legalmente constituídas e devidamente inscritas no CMAS com 
inscrição concedida até a data de publicação deste edital, para a Assembleia Geral que será realizada em, 25 de junho 
de 2018, às 09h30min, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Santa Cruz, nº. 155 – Centro – Santana de 
Parnaíba.
  O objetivo da Assembleia Geral é a eleição de novos membros, representantes das Organizações da So-
ciedade Civil para compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Santana de Parnaíba para gestão 2018/2020.

  Cada entidade, com sede no município e regularmente inscrita no CMAS terá direito à indicação de um 
(1) delegado com direito à voz e voto para a Assembleia Geral. 
  A ficha de indicação do delegado pode ser entregue direto na Secretaria Municipal de Assistência Social 
no Setor dos Conselhos Municipais ou por correio eletrônico (e-mail) no seguinte endereço: smas.conselhosmunici-
pais@santanadeparnaiba.sp.gov.br, assunto: indicação de delegado Assembleia CMAS.
  A data limite para indicação é de um (1) dia antes da Assembleia.

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços N.º 005/2018 – Proc. Adm. Nº 263/2018

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para Construção da Base da GCM - Guar-
da Municipal Comunitária e de Galpão para utilizações diversas, sito à Rua Califórnia, s/nº - Jardim Rancho Alegre - 
Santana de Parnaíba/SP.
Considerando que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de classificação, fica HOMOLOGADO 
e ADJUDICADO em favor da empresa Construtora Jóia Brasil Ltda Epp, o objeto da Tomada de Preços nº 005/18.

Santana de Parnaíba, 23 de maio de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 049/18 – Proc. Adm. nº 444/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Estrada Rosemary Fidalgo dos 
Santos, n° 81 – Santana de Parnaíba - SP, entre esta municipalidade e a empresa Ville Sport Show Ltda, representada 
pela sua sócia, Sra. Ângela Aparecida de Araújo, para realizar a 4ª edição da Feira de Negócios, vinculada à Secreta-
ria Municipal de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo prazo de 4 (quatro) dias (13/06/18 
a 16/06/18), pelo valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licita-
ções nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 22 de maio de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Presencial n.º 056/2018 – Proc. Adm. nº 0238/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de até 250 (duzentos e cinquen-
ta) registradores eletrônicos de ponto, incluindo instalação, configuração, atualização do Software de Gerenciamento 
de Ponto WEB e manutenção preventiva e corretiva. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a Secretaria Municipal de Administração analisou e julgou APRO-
VADO o software e o equipamento apresentados pela empresa MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS, 
em atendimento ao especificado em edital.
Tendo em vista o julgamento acima, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa MASTER CO-
MERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA.

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 079/2018 – Proc. Adm. n.º 357/2018
Objeto: Registro de preços para LOCAÇÃO DE TENDAS, para apoio à eventos geridos pelas Secretarias deste Municí-
pio, pelo período de 12 meses, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
Portanto, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa: ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVEN-
TOS EIRELI: para os lotes: 01 e 02.  

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 083/2018 – Proc. Adm. n.º 370/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR com capacidade 
de transportar maca, para o Hospital Santa Ana, sito à rua Prof. Edgard de Moraes, 707 – Campo da Vila – Santana 
de Parnaíba-SP.  ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa INOVA COMÉRCIO LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------
COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial n.º 085/2018 – Proc. Adm. n.º 378/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PÃO DE BANHA E PÃO FRANCÊS COM PESO APROXI-
MADO DE 50 GRAMAS, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Atividade Física, Esporte e 
Lazer, Segurança Urbana, e Assistência Social.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, conforme pedido de esclarecimento da empresa Comércio e Dis-
tribuição de Pães Bela Vista e respostas das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social: para o item 01 
– Pão de banha será aceito produto com denominação “pão para hot dog”, desde que atenda as especificações es-
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tabelecidas em edital.
Fica mantida a data e horários do certame.

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 083/2018 – Proc. Adm. n.º 370/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR com capacidade 
de transportar maca, para o Hospital Santa Ana, sito à rua Prof. Edgard de Moraes, 707 – Campo da Vila – Santana 
de Parnaíba-SP.  
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, interpôs pedido de impugnação a empresa MILENIO COMÉRCIO 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, tempestivamente, e a íntegra do memorial está no processo licitatório para soli-
citação de vistas de possíveis interessados.
Julga-se INDEFERIDA a impugnação, considerando que o fornecimento/serviço, apesar de requerer certo conhecimen-
to técnico, encontra-se objetivamente especificado no Anexo I, logo, trata-se de SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM, 
vemos como infundadas as alegações apresentadas, e, decide-se por manter a modalidade da licitação, bem como 
todas as cláusulas e condições editalicias, inclusive a data de recebimento e abertura dos envelopes.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E REABERTURA 

Pregão Presencial n.º 086/2018 – Proc. Adm. nº. 379/2018
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de BANDEIRAS, MASTROS E BASE PARA MASTRO, em 
atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, interpôs pedido de impugnação a empresa KARIN CRISTINA DE 
CARVALHO - ME, tempestivamente, e a íntegra do memorial está no processo licitatório para solicitação de vistas de 
possíveis interessados.
Embora apócrifo, o pedido de impugnação interposto foi TOMADO e no mérito DEFERIDO, sendo necessária a reti-
ficação do edital.
O julgamento será enviado às interessadas e a todas as que retiraram o edital, através dos e-mails lá cadastrados, o 
edital será republicado e os prazos devolvidos. 
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 à Rua Anhembi, 
128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços pa-
ra sua empresa.
Data de Abertura: 07/06/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO e ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 076/2018 – Proc. Adm. n.º 342/2018
Objeto: Contratação de empresa em fornecimento de AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, incluindo serviços de 
instalação, montagem e remanejamento de equipamentos específicos e diferenciados, em atendimento às solicitações 
das Secretarias: SEMEDES, SME e SMTI. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, acato o Julgamento do Recurso feito pela Pregoeira, o qual toma-se 
como base para, NEGAR PROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa BRISAMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI – EPP.
Considerando o supracitado, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame a favor das empresas: TEMPERCLIMA REFRIGE-
RAÇÃO EIRELI – EPP – para os lotes: 01 e 02; e para a empresa: FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA – ME; 
para o lote: 03.

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------
COMUNICADO DE LICITAÇÃO DESERTA

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 Ambien-
te – SMPUMA.
Considerando a ausência de participantes e de apresentação de propostas na sessão de reabertura agendada para as 
09h00min de 16/05/18, o presente certame foi considerado DESERTO. 

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 050/2018 – Proc. Adm. n.º 221/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL DIVERSOS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PRO-
TEÇÃO INDIVIDUAL), para utilização em diversas Secretarias deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, soli-
citantes: Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em vista a NÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
DOS ITENS 01, 02, 31 e 44 por parte da empresa LUCIANE STIGLIANI RIBEIRO - EPP, convoca-se as SEGUNDAS 
CLASSIFICADAS: JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES & CIA LTDA – EPP e P.P.S DISTRI-
BUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME.
Ainda, fica a empresa: LUCIANE STIGLIANI RIBEIRO - EPP considerada DESCLASSIFICADA e desde já NOTIFICADA a 
apresentar contrarrazões, acerca da não apresentação das amostras supracitadas, posto que a amostra é extensão da 
proposta comercial. A sua não apresentação caracteriza a desistência da proposta, submetendo a licitante à aplicação 
das penalidades previstas no art. 7°, da Lei 10.520/02.
O prazo para apresentação das razões da não apresentação das amostras é de até 03 (três) dias a partir desta pu-
blicação.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Concorrência Pública N.º 010/2018 – Proc. Adm. Nº 421/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO MUNI-
CIPAL, sito às Ruas dos Pelicanos/das Codornas e Beija Flores s/nº  - Bairro Chácara das Garças -  Santana de Par-
naíba/SP 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/18, na Rua Anhembi, 128 – Cen-
tro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “Licitações e 
Compras”.
Data de Abertura: 18/06/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 082/2018 – Proc. Adm. n.º 369/2018
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de PEDRA PORTUGUESA (item 01) e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSENTAMENTO (item 02), em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 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: 30/05/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 093/2018 – Proc. Adm. n.º 426/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, em atendi-
mento aos alunos da Rede Municipal de Ensino. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 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: 05/06/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 094/2018 – Proc. Adm. n.º 0428/2018
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de MÓVEIS EM MA-
DEIRA SOB MEDIDA E CORRELATOS, em atendimento às Secretarias do Município de Santana de Parnaíba. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 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: 04/06/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 095/2018 – Proc. Adm. n.º 0429/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento, supervisão e manuten-
ção de sistemas eletrônicos de alarme antifurto, câmeras de gravação, controle, operação e fiscalização de portarias 
e edifícios, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessária à execução do objeto, pelo pe-
ríodo de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 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: 04/06/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 096/2018 – Proc. Adm. n.º 0430/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento, montagem e instalação de MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO e MOBILI-
ÁRIO EM GERAL, pelo período de 12 meses, em atendimento as Secretarias, Coordenadorias e Administrações Re-
gionais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 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: 05/06/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 097/2018 – Proc. Adm. n.º 0431/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, pelo período de 12 meses. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 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: 06/06/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 098/2018 – Proc. Adm. n.º 0432/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pequenos EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS, e MA-
TERIAL DE CONSUMO de ENFERMAGEM e MÉDICO-HOSPITALAR, pelo período de 12 meses, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/18 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: 06/06/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 099/2018 – Proc. Adm. n.º 434/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MOLA AÉREA E VEDA PORTA ADESIVO, para instalação 
nas portas das cozinhas dos Colégios Municipais, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento a solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 22/05/18 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: 07/06/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 100/2018 – Proc. Adm. n.º 0447/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PULSEIRAS para IDENTIFICAÇÃO em ambiente HOSPI-
TALAR, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, pelo período de 12 meses. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 23/05/18 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: 07/06/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 22 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Concorrência Pública n.º 006/2018 – Proc. Adm. Nº 260/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DA FA-
TEC – FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, sito à Avenida Tenente Marques, s/n – Fazendinha  
-  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 - ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – R$ 
6.368.845,40; 2 - M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – R$ 6.912.758,22; 3 - DAMO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 7.235.095,00; 4 - LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – R$ 7.261.378,21.
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, 21 de maio de 2018.

                                                                          COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
------------------------------------

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 039/18 – Proc. Adm. Nº 151/18

Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS ELÉTRICOS
E CORRELATOS para utilização em manutenções em próprios municipais.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 082/2018 – Empresa: Jo-
sé Roberto de Toledo Materiais para Construções & Cia Ltda para o Lote 2 – itens 2.1 – R$ 151,00/Und, 2.2 – R$ 
941,00/Und, 2.3 – R$ 352,80/Und, 2.4 – R$ 25,47/Und, 2.5 – R$ 149,20/Und, 2.6 – R$ 197,92/Und, 2.7 – R$ 166,25/
Und e 2.8 – R$ 234,44/Und; ATA 083/2018 – Empresa: Daniela Belinato Pereira Parafusos e Ferramentas Ltda pa-
ra o Lote 7 – itens 7.1 – R$ 14,7100/RL, 7.2 – R$ 0,6600/PÇ, 7.3 – R$ 0,5300/PÇ, 7.4 – R$ 0,6600/PÇ, 7.5 – R$ 
0,4800/PÇ, 7.6- R$ 0,66/PÇ, 7.7 – R$ 0,4800/PÇ, 7.8 – R$ 3,2900/Und, 7.9 – R$ 33,7100/Und, 7.10 – R$ 5,2100/
Und, 7.11 – R$ 17,0900/Und, 7.12 – R$ 2,1900/PÇ, 7.13 – R$ 1,6600/PÇ, 7.14 – R$ 1,8400/Und, 7.15 – R$ 2,4500/
Und, 7.16 – R$ 7,8900/Und, 7.17 – R$ 16,0800/Und, 7.18 – R$ 2,1900/PÇ, 7.19 – R$ 1,8400/PÇ, 7.20 – R$ 1,8800/
PÇ e 7.21 – R$ 2,6300/PÇ, Lote 10 – itens 10.1 – R$ 0,8200/Und, 10.2 – R$ 11,1600/Und, 10.3 – R$ 18,4400/Und, 
10.4 – R$ 3,5900/PÇ, 10.5 – R$ 2,5200/PÇ, 10.6 – R$ 13,1000/BR, 10.7 – R$ 16,4900/BR, 10.8 – R$ 30,0800/RL, 
10.9 – R$ 69,8800/RL, 10.10 – R$ 6,9800/BR, 10.11 – R$ 17,4700/BR, 10.12 – R$ 4,3600/BR, 10.13 – R$ 48,0400/
BR, 10.14 – R$ 0,6300/Und, 10.15 – R$ 4,6500/Und e 10.16 – R$ 6,2700/Und; ATA 084/2018 – Empresa: Elétrica 
Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda para o Lote 9 – itens 9.1 – R$ 5,8700/PÇ, 9.2 – R$ 3,8500/PÇ, 9.3 – R$ 
5,8700/PÇ, 9.4 – R$ 3,8500/PÇ, 9.5 – R$ 7,5600/Und, 9.6 – R$ 2,5200/Und, 9.7 – R$ 4,9300/Und, 9.8 – R$ 3,8700/
Und, 9.9 – R$ 6,4400/Und, 9.10 – R$ 5,0100/Und, 9.11 – R$ 4,9300/Und, 9.12 – R$ 3,7100/Und, 9.13 – R$ 1,9600/
PÇ, 9.14 – R$ 2,6200/PÇ, 9.15 – R$ 3,0400/Und, 9.16 – R$ 4,8300/Und, 9.17 – R$ 1,7600/PÇ, 9.18 – R$ 1,4200/
PÇ, 9.19 – R$ 3,1100/PÇ, 9.20 – R$ 1,6500/PÇ, 9.21 – R$ 3,1100/PÇ, 9.22 – R$ 3,1100/PÇ, 9.23 – R$ 1,6500/PÇ, 
9.24 – R$ 1,6500/PÇ, 9.25 – R$ 2,5000/Und e 9.26 – R$ 4,9000/Und; ATA 086/2018 – Empresa: CD São Pedro Co-
mércio de Materiais para Construção Ltda  para o Lote 6 – itens 6.1 – R$ 11,72/Und, 6.2 – R$ 16,81/Und, 6.3 – R$ 
1.028,45 e 6.4 – R$ 730,69/Und. 

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 040/18 – Proc. Adm. Nº 154/18
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS,

pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 090/2018 – Empresa: 
Antibioticos do Brasil Ltda para os itens 56 – R$ 0,0800/ML e 57 – R$ 1,3500/F/AMP; ATA 091/2018 – Empresa: 
Volpi Distribuidora de Drogas Eireli para os itens 25 – R$ 1,0591/COMP e 178 – R$ 0,0595/ML; ATA 092/2018 – 
Empresa:  Comercial Cirurgica Ipero Eireli para os itens 94 – R$ 1,2573/AMP, 158 – R$ 2,4600/COMP, 232 – R$ 
20,6800/BS, 245 – R$ 0,5100/CAPS, 266 – R$ 0,0979/COMP, 272 – R$ 0,1536/CAPS e 274 – R$ 0,2376/COMP; 
ATA 093/2018 – Empresa:  Interlab Farmceutica Ltda para os itens 43 – R$ 0,1210/COMP, 44 – R$ 10,1900/FR, 
65 – R$ 0,4075/COMP, 87 – R$ 0,1500/COMP, 95 – R$ 14,4500/FR, 138 – R$ 21,1500/UND, 139 – R$ 68,6900/F/
AMP, 150 – R$ 0,0535/COMP, 202 – R$ 0,2970/COMP e 244 – R$ 0,1000/COMP; ATA 094/2018 – Empresa: Comer-
cial Cirurgica Rioclarense Ltda para os itens 04 – R$ 0,0165/COMP, 09 – R$ 0,0190/ML, 12 – R$ 1,7600/AMP, 41 
– R$ 4,4500/FR, 46 – R$ 1,0700/AMP, 50 – R$ 0,1200/COMP, 60 – R$ 0,0445/ML, 67 – R$ 1,9000/AMP, 76 – R$ 
1,0400/AMP, 77 – R$ 4,4600/AMP, 86 – R$ 0,4800/AMP, 91 – R$ 0,3227/AMP, 100 – R$ 0,1370/COMP, 110 – R$ 
0,2100/CAPS, 113 – R$ 0,0216/COMP, 134 – R$ 190,0000/AMP, 148 – R$ 0,0620/COMP, 149 – R$ 0,0569/COMP, 
153 – R$ 2,0000/F/AMP, 157 – R$ 0,0320/COMP, 181 – R$ 1,9000/AMP, 189 – R$ 0,0430/ML, 198 – R$ 0,0525/
ML, 203 – R$ 0,0130/COMP, 207 – R$ 2,7700/FR, 212 – R$ 0,0530/COMP, 230 – R$ 0,7500/FR, 236 – R$ 1,1800, 
251 – R$ 0,1600/COMP, 268 – R$ 3,8000/BS e 273 – R$ 8,5000/FR; ATA 095/2018 – Empresa: Quality Medical Co-
mercio e Distribuidora de Medicamentos Ltda para os itens 40 – R$ 0,1330/COMP, 49 – R$ 0,0705/COMP, 64 – R$ 
6,9900/FR, 99 – R$ 4,4300/FR, 112 – R$ 0,3510/AMP, 147 – R$ 1,3915/COMP, 161 – R$ 0,2831/COMP, 162 – R$ 
1,4278/AMP, 175 – R$ 1,1979/BS, 182 – R$ 1,1858/AMP, 199 – R$ 0,0726/COMP, 221 – R$ 0,1608/COMP, 223 – 
R$ 0,0119/ML e 243 – R$ 0,6555/AMP; ATA 096/2018 – Empresa: Promefarma Representações Comerciais Ltda 
para os itens 63 – R$ 0,0243/ML, 82 – R$ 0,0112/ML, 187 – R$ 0,0356/COMP, 196 – R$ 0,1054/CAPS, 224 – R$ 
1,7226/AMP, 233 – R$ 0,3529/COMP e 238 – R$ 3,8770/FR; ATA 097/2018 – Empresa: Katia Cilene Dias Quaranta 
Distribuidora de Medicamentos para os itens 128 – R$ 0,0178/ML, 132 – R$ 0,0356/ML, 242 – R$ 4,2800/FR, 246 
– R$ 0,0300/COMP, 252 – R$ 0,6750/COMP e R$ 253 – R$ 0,1000/COMP; ATA 098/2018 – Empresa: Aglon Comer-
cio e Representações Ltda para os itens 08 – R$ 0,4697/COMP, 80 – R$ 4,0400/FR, 141 – R$ 2,9440/COMP, 143 
– R$ 0,6100/COMP e 173 - R$ 18,9700/FR; ATA 099/2018 - Empresa: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos 
Ltda para os itens 27 – R$ 13,7500/F/AMP, 36 – R$ 2,3000/AMP, 39 – R$ 1,7500/AMP, 59 – R$ 55,9000/F/AMP, 
104 – R$ 0,0855/COMP, 105 – R$ 2,3100/FR, 107 – R$ 32,9900/BS, 108 – R$ 1,0400/AMP, 122 – R$ 4,0700/AMP, 
123 – R$ 9,1500/F/AMP, 124 – R$ 4,1171/AMP, 130 – R$ 10,4000/FR, 133 – R$ 0,2000/COMP, 145 – R$ 0,6930/
COMP, 146 – R$ 7,5900/FR, 151 – R$ 42,5000/FR, 159 – R$ 4,5600/AMP, 172 – R$ 1,5658/AMP, 179 – R$ 0,1190/
COMP, 180 – R$ 27,4428/AMP, 184 – R$ 4,9000/F/AMP, 201 – R$ 1,5800/AMP, 209 – R$ 0,1010/COMP e 241 – 
R$ 10,4500/FR; ATA 100/2018 – Empresa: Novafarma Industria Farmaceutica Ltda para o item R$ 5,9500/F/AMP; 
ATA 101/2018 – Empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda para os itens 14 – R$ 2,2400/FR, 37 – R$ 16,1000/BOLSA, 
169 – R$ 1,7200/FR, 213 – R$ 2,4500/FR, 217 – R$ 1,8000/FR, 218 – R$ 2,1700/FR e 219 – R$ 3,0000/FR; ATA 
102/2018 – Empresa: Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda para os itens 21 – R$ 0,3100/COMP, 31 – R$ 
0,2673/AMP, 78 – R$ 8,0000/FR, 93 – R$ 0,0800/ML, 102 – R$ 0,5300/CART, 197 – R$ 0,0870/COMP, 234 – R$ 
0,1800/COMP e 235 – R$ 0,9000/COMP; ATA 103/2018 – Empresa: Portal Ltda para os itens 18 – R$ 0,0350/COMP, 
29 – R$ 0,0220/COMP, 32 – R$ 6,9300/FR, 47 – R$ 0,0440/COMP, 83 – R$ 0,2600/COMP, 114 – R$ 0,4300/COMP, 
135 – R$ 30,4500/UND, 136 – R$ 20,5400/F/AMP, 137 – R$ 55,7600/UND, 177 – R$ 3,9100/BS e 183 – R$ 1,7700/
FR; ATA 104/2018 – Empresa:  Dupatri Hospitalar Comercio, Importação e Exportação Ltda para os itens 34 – R$ 
18,1600/FR, 55 – R$ 0,2732/CAPS, 70 – R$ 0,3000/COMP, 92 – R$ 0,0690/COMP, 96 – R$ 0,2490/COMP e 191 
– R$ 0,1900/COMP; ATA 105/2018 – Empresa: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda para 
os itens 51 – R$ 0,0900/COMP, 52 – R$ 0,1100/COMP, 53 – R$ 0,0900/COMP, 54 – R$ 0,1400/COMP e 116 – R$ 
0,0880/COMP; ATA 106/2018 – Empresa: Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. para o item 
200 – R$ 1,2600/CAPS; ATA 109/2018 – Empresa: Valinpharma Comercio e Representações Ltda para os itens 84 
– R$ 0,0423/COMP e 156 – R$ 0,0192/ML; ATA 110/2018 – Empresa: Inova Comercial Hospitalar Eireli para os 
itens 01 – R$ 8,4500/BS, 11 – R$ 7,9600/AMP, 19 – R$ 0,1400/COMP, 20 – R$ 0,5800/AMP, 22 – R$ 1,5000/AMP, 
38 – R$ 0,4600/AMP, 45 – R$ 0,7328/AMP, 69 – R$ 1,7100/FR, 72 – R$ 0,1726/AMP, 101 – R$ 0,1990/COMP, 103 
– R$ 1,2700/AMP, 109 – R$ 2,9200/F/AMP, 111 – R$ 11,3000/FR, 117 – R$ 0,1850/AMP, 118 – R$ 0,1957/AMP, 
119 – R$ 1,4200/AMP, 121 – R$ 1,9700/FR, 140 – R$ 0,0700/COMP, 144 – R$ 0,7300/COMP, 154 – R$ 2,1200/BS, 
165 – R$ 0,0700/COMP, 166 – R$ 0,2700/AMP, 170 – R$ 2,0196/AMP, 214 – R$ 1,4743/FR, 215 – R$ 1,6600/FR, 
216 – R$ 1,9800/FR, 225 – R$ 0,0754/COMP, 227 – R$ 0,2500/AMP, 228 – R$ 0,8600/AMP, 229 – R$ 0,0356/DRG, 
239 – R$ 0,0990/COMP, 240 – R$ 0,5940/AMP, 247 – R$ 0,2650/CAPS, 248 – R$ 0,0790/COMP, 249 – R$ 0,4500/
COMP, 250 – R$ 0,0240/COMP, 254 – R$ 0,3100/COMP, 255 – R$ 0,3100/COMP, 256 – R$ 1,1000/BS, 257 – R$ 
0,1500/COMP, 258 – R$ 0,1270/COMP, 259 – R$ 0,0490/COMP, 261 – R$ 0,0960/CAPS, 262 – R$ 3,4000/AMP, 
263 – R$ 15,2000/AMP, 265 – R$ 16,0000/AMP, 269 – R$ 9,6000/BS e 271 – R$ 0,7200/COMP; ATA 111/2018 – 
Empresa: SOMA/SP Produtos Hospitalares Ltda para os itens 13 – R$ 0,1164/AMP, 28 – R$ 0,0240/COMP, 33 – R$ 
0,4000/COMP, 35 – R$ 8,0000/F/AMP, 48 – R$ 0,0700/COMP, 81 – R$ 0,4300/AMP, 127 – R$ 4,2000/F/AMP e 190 
– R$ 0,2450/COMP; ATA 112/2018 – Empresa: EMS S/A para o item 193 – R$ 0,5434/COMP; ATA 113/2018 – Em-
presa: Vital Hospitalar Comercial Ltda para os itens 02 – R$ 0,0420/ML, 06 – R$ 0,8100/COMP, 61 – R$ 1,5100/
BS, 62 – R$ 2,0500/F/AMP, 68 – R$ 0,8250/CAPS, 71 – R$ 0,1950/AMP, 73 – R$ 0,5620/FR, 89 – R$ 1,0400/AMP, 
98 – R$ 3,1200/FR, 106 – R$ 0,7400/AMP, 120 – R$ 0,0700/COMP, 131 – R$ 0,1040/ML, 142 – R$ 0,0400/ML, 152 
– R$ 2,3340/F/AMP, 174 – R$ 1,7400/COMP, 185 – R$ 1,8500/F/AMP, 192 – R$ 1,2800/AMP, 194 – R$ 1,6300/
AMP, 205 – R$ 3,5400/FR, 211 – R$ 0,4200/COMP, 220 – R$ 2,1500/FR, 231 – R$ 1,7300/AMP, 237 – R$ 0,5900/
COMP e 270 – R$ 5,4700/CART; ATA 114/2018 – Empresa: Anbioton Importadora Ltda para os itens 05 – R$ 0,0337/
COMP, 17 – R$ 0,2200/COMP, 24 – R$ 0,1480/ML, 42 – R$ 0,1200/COMP, 66 – R$ 2,4000/COMP, 79 – R$ 8,4000/
CART, 115 – R$ 0,0176/COMP, 129 – R$ 0,0349/ML e 267 – R$ 0,2770/COMP; ATA 117/2018 – Empresa: Inova-
med Comercio de Medicamentos Ltda para os itens 03 – R$ 2,5000/BS, 07 – R$ 2,6500/AMP, 10 – R$ 3,2200/FR, 
15 – R$ 0,3518/COMP, 16 – R$ 0,9187/FR, 23 – R$ 7,2000/F/AMP, 26 – R$ 3,1000/F/AMP, 30 – R$ 0,0326/COMP, 
58 – R$ 1,4500/F/AMP, 75 – R$ 3,4900F/AMP, 85 – R$ 0,5000/AMP, 88 – R$ 1,9900/FR, 90 – R$ 0,7128/FR, 97 
– R$ 0,0370/COMP, 125 – R$ 0,0139/COMP, 126 – R$ 1,9500/F/AMP, 155 – R$ 0,0450/COMP, 160 – R$ 0,0545/
COMP, 164 – R$ 12,6900/F/AMP, 167 – R$ 0,1000/COMP, 171 – R$ 0,8140/AMP, 176 – R$ 0,0580/COMP, 188 – 
R$ 0,0594/COMP, 206 – R$ 0,3257/AMP, 208 – R$ 2,4506/FR, 210 – R$ 0,0087/ML, 222 – R$ 3,6828/BS, 260 – R$ 
1,8800/CART e 264 – R$ 0,1584/COMP.

Santana de Parnaíba, 23 de maio de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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 cita-
dos abaixo para comparecerem no dia 30/05/2018 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 Proces-
so Seletivo.

Classif. 
Final

Prontu-
ário

Nome Sede Cargo Atual

30 28.122 ANDREIA PEREIRA LIRA
C.M. CORA
CORALINA

Desligado a pedido 
em 15/02/2018

31 24.134
ANGELA APARECIDA
FERREIRA DA SILVA

C.M. ANACLETO PEB II - HISTÓRIA

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2018. 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

------------------------------------
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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 PEB I (Educação Infantil): 131- Crislane de Sousa Gonçalves-RG/SP-56.082.472-5. Concurso Público 001/2015 
Agente de Organização Escolar: 018- Alessandra Barros da Paixão Gonçalves-RG/SP-28.671.663-X; 019- Sharlene Aparecida Malengre Rocha-
-RG/SP-34.693.098-4; 020- Arionete de Souza Santos Maciel-RG/SP-16.715.776-0; 021- Elisabeth Vicente da Silva-RG/SP-32.649.601-4; 022- 
Liane Rigo Quirino de Melo-RG/SP-20.470.073-5. Telefonista: 005- Wania Mariza Souza Abilio-RG/SP-7474855. PEB II (Filosofia): 003- Home-
ro Santos Souza Filho-RG/SP-32.432.548-4. Médico do Trabalho: 002- Luana Sarti e Silva-RG/SP-28.034.965-8. Médico: 044- Maisa Moiseis 
de Oliveira-RG/SP-32.027.166-3. Concurso Público 002/2015 Agente Comunitário de Saúde (UBS Cento e Vinte Microárea VII): 027- Vanda 
Barcellos-RG/SP-27.165.679-7. Concurso Público 001/2016 Podador: 003- Marcos Eduardo Rabello-RG/SP-30.183.979-7. Agente de Com-
bate às Endemias: 007- Sheila Alencar Silva-RG/SP-30.796.633-1; 008- Marcio Andre Alves Mesquita Junior-RG/SP-39.060.406-9. Fiscal de 
Obras: 003- Marcos Francisco da Silva Junior-RG/SP-46.204.043-4. Médico com Especialização em Psiquiatria: 014- Addy Delouya-RG/
SP-35.118.197-0. Concurso Público 002/2016 Oficial Administrativo: 114- Flavio Ferreira Gomes-RG/SP-57.132.725-4; 115- Alline Gilli de 
Andrade-RG/SP-32.939.976-7; 116- Vinicius dos Reis Amorim-RG/SP-45.943.223-0; 117- Michelle da Silva-RG/SP-42.231.344-0; 118- Wel-
der Satiro Vieira de Souza-RG/SP-36.977.053-5. Técnico de Enfermagem: 084- Adriana de Assis Ferreira do Nascimento-RG/SP-49.047.779-
3; 085- Akiko Yoshino Sakata-RG/SP-25.142.229-X; 086- Mariely Alves dos Santos-RG/SP-36.205.023-5; 087- Lucicleide Moura Bezerra-RG/
SP-33.612.067-9; 088- Crislande Aparecida Pereira Souza-RG/MG-18797592; 089- Nilson Lopes-RG/SP-26.387.184-8; 090- Maria Inez Fer-
nandes Mota-RG/SP-34.614.080-8; 091- Denize Ramos de Almeida Francisco-RG/SP-42.310.867-0; 092- Natasha Lourenço Amorim-RG/SP-
49.138.832-9; 093- Adriana Mendonça Meira-RG/SP-28.592.033-9; 094- Maria Lucia Oliveira de Jesus-RG/SP-19.250.048; 095- Laurinete 
Lerbach Sarmento-RG/SP-23.104.378-8; 096- Adriana de Aquino Ferreira-RG/SP-27.268.170-2; 097- Olesia Venancio-RG/SP-22.740.849-4; 
098- Silvana Sanches da Silva-RG/SP-29.600.446-7; 099- Sandra Regina de Arruda-RG/SP-24.644.930-5; 100- Josilene dos Santos de Olivei-
ra-RG/SP-30.199.701-9; 101- Raquel Ferreira dos Santos-RG/SP-34.165.705-0; 102- Ana Paula Silva Nascimento Batista-RG/SP-34.393.524-
7; 103- Jose Edson da Silva-RG/SP-22.247.895-0. Professor Adjunto: 010- Claudia Silva Miranda-RG/SP-33.780.095-9. Concurso Público 
001/2017 Agente de Serviços de Alimentação: 043- Katriny Ketlen Lima Santos-RG/SP-58.535.136-3. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 
101- Juraci Aparecida Nonato-RG/SP-19.130.545-5; 102- Caroline Cristina Santos Souza-RG/SP-43.578.752-4; 103- Joyce Raiza da Silva-RG/
SP-47.376.835-5. Técnico de Enfermagem: 001- Regeane Aparecida Santos da Silva-RG/SP-28.422.241-0; 002- Flavia Priscila Bueno da Silva-
-RG/SP-40.685.245-5; 003- Erica de Almeida Silva-RG/SP-28.708.623-9; 004- Karina Yamaguti Tanima-RG/SP-58.196.748-3; 005- Ana Rita de 
Cassia Gromik-RG/SP-34.969.520-9; 006- Camila Fernanda Notaro-RG/SP-36.638.408-9; 007- Erick de Araujo Carneiro-RG/SP-40.940.552-8; 
008- Maria Cristina Padoanni de Macedo-RG/SP-44.470.657-4; 009- Elvis Adriano Dedes-RG/SP-22.826.400-5; 010- Richard Pereira da Silva-
-RG/SP-46.656.607-4; 011- Lídia Germano de Sousa-RG/SP-55.627.739-9; 012- Palôma Oliveira da Silva-RG/SP-48.273.933-2. Arquiteto: 
004- Núbia Marina Ferreira Aza-RG/SP-16.781.500; 005- Paulo Sérgio Nascimento-RG/SP-16.118.379-7. Enfermeiro: 044- Roberta Ribordim 
Baccan Lombardi-RG/SP-33.681.660-1; 045- Lidia Cristina Cezar Moraes-RG/SP-24.382.150-5; 046- Laila Keiko Sampaio-RG/SP-41.276.553-
6; 047- Suênia Félix Rodrigues Manzon-RG/SP-38.874.697-X; 048- Sheila Feitosa Santos-RG/SP-41.220.445-9; 049- Josilene Maria Candido-
-RG/SP-29.788.190-5; 050- Vivian Cristina Stella-RG/SP-26.831.586-3; 051- Abrahão Baldino-RG/SP-34.450.809-2; 052- Ariana Aparecida da 
Silva Strublic-RG/SP-42.227.402-1; 053- Nildo Santos da Cruz-RG/SP-60.261.872-1; 054- Geraldo Moreira dos Santos-RG/SP-27.341.454-9; 
055- Dorenilde Santos de Souza-RG/SP-50.360.679; 056- Simone Barbosa da Silva Santos-RG/SP-42.469.370-7; 057- Joseane Henrique de 
Souza-RG/SP-46.915.312-X; 058- Elisangela Maria Santos Peclat-RG/SP-32.180.356-5. Médico Plantonista com Especialização em Urgência 
e Emergência: 010- Cloves Nehrer-RG/SP-063703342; 011- Livia Schenkel Thurler Trairi-RG/SP-39.218.330-4; 012- Thereza Pascal Abdo-RG/
SP-48.460.885-X; 013- Ícaro Santos Oliveira-RG/SP-1133263860. Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 008- Daniel Frossard 
Rodrigues-RG/SP-11.779.279-6.

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, conta-
dos 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): 054- Sandy Mendes Santos-RG/SP-50.653.899-0. PEB II (Biologia): 014- 
Janaina Cavalcante Brasil-RG/SP-24.540.120-9. PEB II (Ciências): 026- Patrick Menezes de Oliveira-RG/SP-44.951.235-6. PEB II (História): 
019- Victor Lopes de Magalhães Oliveira-RG/SP-43.538.389-9. PEB II (Língua Portuguesa): 030- Atais Barbosa Sanches-RG/SP-33.247.301-6.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no 
edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 003/2017 Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 008- Rosemary Abrão Trinta-RG/RJ-
04.538.513-5.

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, con-
tados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no 
edital supracitado. Processo Seletivo 006/2017 Agente de Serviços Públicos: 005- Jacinto Silva Nogueira-RG/SP-59.195.823-5; 006- Othon 
José Feliciano da Silva-RG/SP-56.764.140-5; 007- Gabriel Targino Martins Pires-RG/SP-54.706.794-X; 008- Adenilton da Silva Santos-RG/SP-
37.984.593-3; 009- José Otavio Dantas de Oliveira-RG/SP-22.082.824-6; 010- Victor Isokaite-RG/SP-29.206.477-9; 011- Marcelo Jorge Pereira-
-RG/SP-52.669.806-8.

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2018.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
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(REPUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA) 
LEI COMPLEMENTAR N° 038, DE 17 DE MAIO DE 2018.
(Cria e extingue cargos, altera os Anexos de I a VIII previstos na Lei Complementar nº 028, 
de 15 de agosto de 2003 e revoga a Lei Complementar nº 032, de 22 de março de 2007).

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

  Art. 1º. Ficam criados, no quadro de pessoal da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores 
Municipais de Santana de Parnaíba os cargos de provimento efetivo, que passam a integrar os Anexos da Lei Com-
plementar nº 028, de 15 de agosto de 2003:
 I - 1 (um) cargo de Contador – Nível V;
 II - 1 (um) cargo de Agente de Suporte em Tecnologia – Nível III;
 III - 1 (um) cargo de Analista Financeiro – Nível V;
 IV - 1 (um) cargo de Procurador – Nível VI;
 V - 1 (um) cargo de Assistente Social – Nível IV.
  Art. 2º. Ficam extintos os seguintes cargos:
 I - Ajudante Administrativo (04 cargos);
 II - Assessores da:
 a) Diretoria Administrativa e Financeira (01);
 b) Diretoria Jurídica e Previdenciária (01);
 c) Presidência (01);
 d) Comunicação (01).
  Art. 3º. O cargo de Presidente de Autarquia, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, será remune-
rado pela autarquia previdenciária, integrando o Anexo V, Nível IX, da Lei Complementar nº 28, de 15 de agosto de 
2003, cujas atribuições estão definidas nos artigos 52 e seguintes da Lei Municipal nº 2.370 , de 1º de julho de 2002, 
que consolidou a redação da Lei Municipal nº 1.808 , de 03 de novembro de 1993.
  Art. 4º. Os anexos I a VIII da Lei Complementar nº 28/2003 passam a vigorar de acordo com os Ane-
xos da presente Lei Complementar:
 I - quadro geral de lotação de cargos e funções;
 II - quadro de lotação de cargos de provimento efetivo de carreira;
 III - quadro de cargos de provimento isolado;
 IV - quadro de cargos em comissão;
 V - tabela de remuneração;
 VI - descrição de cargos;
 VII - configurações das carreiras - cargos técnicos e administrativos;
 VIII - quadro de cargos e funções, novas nomenclaturas.
  Art. 5º. Fica ampliada em 01 (uma) vaga a quantidade de cargos de Assistente Técnico Administrati-
vo, compondo os anexos I e II da LC 028/2003, totalizando 03 (três) vagas.
  Art. 6º. Fica extinto o cargo de Consultor Técnico previsto na Lei Complementar nº 032, de 22 de mar-
ço de 2007.
  Art. 7º. A Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba, caso 
necessário, estabelecerá as instruções necessárias à aplicação desta Lei Complementar.
  Art. 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar serão suportadas por dota-
ções orçamentárias já consignadas à Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de 
Parnaíba.
  Art. 9º. Revoga-se a Lei Complementar nº 032, de 22 de março de 2007.
  Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
  Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

ANEXO VI
DESCRIÇÃO DE CARGOS

001 – DIRETOR(A) PRESIDENTE
Formula, executa e avalia as políticas e diretrizes para a modernização e operação dos sistemas de gestão administrati-
va da Autarquia Municipal de Santana de Parnaíba, de acordo com o rol de competência na Lei. 2370/2002
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Curso Superior Completo e/ou experiência comprovada, compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais.
002 – DIRETOR JURÍDICO-PREVIDENCIÁRIO
Planeja e coordena a atividade jurídica da Autarquia Municipal de Santana de Parnaíba
Planeja e coordena a atividade previdenciária da Autarquia Municipal de Santana de Parnaíba
Executa o rol de competências da Lei 2.370/2002
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Curso Superior Completo com registro no órgão competente compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais
003 – DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Planeja as atividades administrativas da Autarquia Municipal de Santana de Parnaíba Executa o rol de competências 
na Lei. 2370/2002
Planeja e coordena a gestão das atividades econômico-financeiras da Autarquia Municipal de Santana de Parnaíba
Controla a atividade contábil da Autarquia Municipal de Santana de Parnaíba
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Curso Superior Completo e/ou experiência comprovada, compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais.
=====================================================
004 - ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Executa serviços na área administrativa, redige correspondência, reorganiza e atualiza arquivos, conferindo os traba-
lhos executados quanto à ortografia e clareza do texto; organiza, controla e atualiza arquivos de correspondência e 
documentos, visando a obtenção posterior de informações; procede a autuação dos processos administrativos man-
tendo o controle de sua tramitação; verifica periodicamente o estoque do material de consumo, providenciando sua 
devida reposição; auxilia nos trabalhos de levantamento, descrição, análise e avaliação de cargos; executa as medi-
das referentes a nomeação, exoneração, licenças de servidores e demais procedimentos relativos à administração de 
pessoal; auxilia na implantação de programas na área de administração e recursos humanos; auxilia na elaboração de 
mapa comparativo de preços, de acordo com as propostas dos fornecedores, calculando preços totais, mencionando 
condições de pagamento e prazos de entrega: emite ordens de compras, discriminado nome e endereço do fornece-
dor, especificações de material, condições de pagamento, prazo de entrega e setor solicitante; contata o fornecedor, 
após a aprovação da ordem de compra, entregando e protocolando o pedido; identifica e registra is bens patrimoniais 
e comunica eventuais irregularidade; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Ensino Médico com experiência comprovada, compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais.
005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Executa trabalho rotineiro de limpeza em geral e serviço de copa e cozinha, em qualquer Unidade, para manter as con-
dições de higiene e conservá-los; remove o pó dos objetos, parede, teto, com flanela ou vassouras apropriadas, limpa 
escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou encerando-os; limpa utensílios, como cinzeiros e 
objetos de adorno, utilizando pano ou esponja embebida em água e sabão ou outro meio adequado, para manter a boa 
aparência dos locais; limpa banheiros e toaletes com água, sabão, desinfetantes e água sanitária, reabastencendo-os, 
para conservá-los em condições de uso; coleta o lixo das salas em geral, recolhendo em sacos plásticos e deposi-
tando na lixeira; zela pela limpeza e higienização da cozinha e despensa; providencia a lavagem das louças, talhares e 
utensílios usados; realiza pequenos serviços de copa e cozinha; cuida das plantas ornamentais das dependências da 
administração municipal, regando-as e removendo as folhas danificadas, controla o consumo de materiais de limpeza 
e de cozinha, solicitando sua reposição quando necessário, executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas 
pelo superior imediato.
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Alfabetizado.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais.
CHEFE DE SERVIÇO:
006 - DA ADMINISTRAÇÃO (CC)
007 - DE BENEFÍCIOS (CC)
008 - DE CONTABILIDADE E TESOURARIA (CC)
009 - DE TÉCNICO-SOCIAL (CC)
Coordena, sob orientação do seu superior hierárquico, tarefas técnicas e administrativas de sua Divisão, que exijam 
capacidade para reunir, interpretar e aplicar dispositivos legais, normas e regulamentos, orienta de forma geral seus 
subordinados a partir de padrões estabelecidos e controla a realização das tarefas sob sua responsabilidade, utilizan-
do-se de materiais e equipamentos necessários, organiza e executa procedimentos administrativos relativos á organi-
zação, controle e desenvolvimento dos serviços burocráticos de apoio e controle administrativos, dos serviços buro-
cráticos de apoio e controle administrativo, dos serviços da administração de recursos humanos e dos relativos aos 
suprimentos, elabora cartas ofícios, memorandos e outros documentos internos e externos, bem como pareceres de 
encaminhamento; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Curso Superior Completo com registro no órgão competente e/ou experiência comprovada, compatí-
vel com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais.
010 - MOTORISTA
Dirige veículos diversos no município, em viagens circunvizinhas, fora do município ou fora do estado, transportan-
do passageiros ou cargas para locais pré-determinados, seguindo roteiros ou mapas rodoviários; dirigir corretamente 
o veículo específico da unidade de trabalho, obedecendo o Código Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando 
pessoas, cargas, materiais e equipamentos, em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança, confor-
me itinerários estabelecidos; verificar diariamente as condições do veículo; providenciar a manutenção do veículo; 
efetuar reparos de urgência, durante o percurso; zelar pelo veículo, inclusive cuidar das ferramentas, acessórios, do-
cumentos, etc.;
comunicar ao superior anormalidades no funcionamento do veículo; recolher o veículo à garagem quando concluído 
o serviço do dia; preencher formulário específico de controle de uso do veículo; executa outras tarefas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato.
REQUISITO DE DESEMPENHO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo com Carteira Nacional de Habilitação, categoria “C” ou “D”
Experiência: 1 (um) ano comprovada. Jornada de Trabalho: 40 h semanais.
011 - OFICIAL ADMINISTRATIVO
Presta assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como o controle dos serviços gerais de escritório, 

para a compatibilização dos programas administrativos com as demais medidas; presta Assessoria na unidade de atu-
ação, redige e elabora atos administrativos pertinentes a unidade, organiza o arquivo de documentos em sua unidade 
de trabalho, estabelece contatos com unidades da Prefeitura, bem como outros órgãos externos à administração; coor-
dena os trabalhos de digitação e expedição de correspondência, quando necessário; prepara e fornece, quando solici-
tada, informações pertinentes a sua unidade,; solicita a reposição de materiais na unidade; coordena, executa e confere 
as atividades referente ao controle de frequência, escala de férias, encargos sociais, etc., do quadro de servidores da 
administração municipal, efetuando registro em livros ou formulários específicos, bem como providencia os encami-
nhamentos necessários junto aos órgãos competentes segundo normas legais; executa e confere o preenchimento de 
fichas, Rais, etc.; planeja, elabora e controla a catalogação e arquivamento dos atos administrativos da administração 
pública municipal, estadual e federal; executa outras tarefas afins determinadas pelo superior imediato.
REQUISITO DE DESEMPENHO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência: 2 (dois) anos comprovados em serviços de escritório, prática em datilografia e conhecimentos da lín-
gua portuguesa e redação.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais
012 - RECEPCIONISTA
Compreende as tarefas iniciais, no atendimento aos munícipes que procuram a Caixa de Previdência, recepcionando-
-os, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, orientando-os e os encaminhando às pessoas ou setores 
procurados; atende chamadas telefônicas, presta informações e anota recados; efetua o controle da agenda de assun-
tos, verificando os horários disponíveis e registrando as marcações utilizadas, para mantê-las organizadas e atualiza-
das; atende aos interessados, procurando identificar suas necessidades, para prestar-lhes informações ou encaminhá-
-los aos servidores competentes; controla o fichário e/ou arquivo de documentos relativos ao histórico dos assuntos,
organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao setor responsável consultá-los, quando necessário; 
preenche formulários e datilografa fichas; executa tarefas cotidianas de escritório em caráter limitado; executa outras 
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo com noções de microinformática.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais.
013 - VIGIA
Executa tarefas de serviço de proteção a segurança dos bens da Caixa de Previdência, baseando-se em regras de con-
duta pré- determinadas para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local; percorrendo-os sistematicamente 
e inspecionando suas dependências, visando a proteção, a manutenção da ordem, evitando a destruição de seu pa-
trimônio; zela pela segurança de veículos, equipamentos e material em geral, fiscalizando a entrada de pessoas nas 
dependências sob a sua guarda, visando a proteção e segurança dos bens públicos; autoriza ou interrompe conforme 
determinado, a entrada e saída de pessoas e veículos; executa e faz executar as normas de segurança; informa a che-
fia sobre situações inusitadas ou suspeitas; zela pela guarda, conservação próprio municipal; os servidores deverão 
receber noções sobre técnicas de prevenção e combate a incêndios; executa outras tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato.
REQUISITOS DE DESEMPENHO:
Escolaridade: Alfabetizado.
Jornada de Trabalho: 12/36 h semanais.
014 - AGENTE DE SUPORTE EM TECNOLOGIA
Realizar suporte aos usuários em tecnologia, software e hardware; Executar manutenção preventiva; Codificar, com-
pilar e implantar programas e sistemas; promover treinamentos de usuários; Instalar e montar equipamentos tecno-
lógicos.
REQUISITO DE DESEMPENHO
Escolaridade: Curso Superior Completo e/ou experiência comprovada, compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 40 h semanais
015 - ANALISTA FINANCEIRO
Planejar, coordenar e elaborar estudos, pesquisas, análises, avaliações, pareceres técnicos e relatórios de indicado-
res econômicos, de programação financeira e orçamentária, de legislação econômico-fiscal e financeira, processos 
internos, para subsidiar a gestão dos recursos financeiros em todas as fontes arrecadadas pela Caixa de Previdência;
Acompanhar o desempenho diário das receitas e despesas. Participar da definição dos processos operacionais dos 
setores de tesouraria, contas a pagar, folha de pagamento e planejamento e controle.
REQUISITO DE DESEMPENHO
Escolaridade: Curso Superior Completo e/ou experiência comprovada, compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 30 h semanais
016 - ASSISTENTE SOCIAL
Atende, encaminha e acompanha o segurado, coopera na avaliação dos procedimentos que visam benefícios previden-
ciários e assistenciais. Efetua a mediação com outras políticas públicas, especialmente com a política de saúde, bem 
como a realização de estudo social com a emissão de parecer sobre afastamento e seus fundamentos, com vistas à 
resolução de problemas identificados. Realiza outras atividades correlatas.
REQUISITO DE DESEMPENHO
Escolaridade: Curso Superior Completo compatível com a área de atuação e registro no órgão competente
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais
017 - CONTADOR
Planeja, supervisiona e orienta a execução de operações contábeis de acordo com as exigências legais e administra-
tivas, a fim de apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e fi-
nanceira da autarquia municipal; Supervisiona os trabalhos de contabilização de documentos, analisa e dá orientações 
sobre como processá-los, em observância ao plano de contas adotado; Controla e participa dos trabalhos de análise de 
conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localização e emendando possíveis erros, a fim de assegu-
rar a correção das operações contábeis; Organiza e assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando 
as normas contábeis, a fim de demonstrar os resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e finan-
ceira do município; Elabora relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do município, apresentando 
dados estatísticos e pareceres técnicos; Mantém-se atualizado sobre as normas legais que regem a matéria; Executa 
demais atividades correlatas, determinadas pelo superior imediato.
REQUISITO DE DESEMPENHO
Escolaridade: Curso Superior Completo com registro no órgão competente compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 30 h semanais.
018 - PROCURADOR
Realiza assistência jurídica da Caixa de Previdência.
Representa judicial e extrajudicialmente os interesses da Caixa de Previdência.
Emite parecer nos processos de aposentadorias e pensões da Caixa de Previdência.
Emite parecer nos processos de licitação da Caixa de Previdência.
Exerce atribuições de consultoria e assessoria jurídica da autarquia e demais atividades correlatas.
REQUISITO DE DESEMPENHO
Escolaridade: Curso Superior Completo com registro no órgão competente compatível com a área de atuação.
Jornada de Trabalho: 30 h semanais
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 083/2018 – cursos de língua inglesa, língua espanhola e mandarim – (PP 038/18) 
– CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
RMO EMPRESARIAL EIRELI - DATA: 18/5/2018 - VALOR: R$ 977.350,00 – DOTAÇÃO: 0210-
3.3.90.39.05-1236100172030 - VIGÊNCIA: 12 meses.
CONTRATO 084/2018 – obras de engenharia para reforma e ampliação do Colégio Municipal 
Professor Aldonio Ramos Teixeira – (CP 005/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA - DATA: 18/5/2018 - VALOR: R$ 2.387.321,95 – DOTAÇÃO: 0232-4.4.90.51.99-
1236100481077 - VIGÊNCIA: 9 meses.

--------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CARTA CONTRATO E CONTRATOS
CARTA CONTRATO 008/2018 – serviços de locação de software para acompanhamento e 
monitoramento de ICMS/DIPAM - (Proc. Adm. 319/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MRX TECNOLOGIA LTDA - DATA: 
21/5/2018 – VALOR: R$ 76.200,00 – DOTAÇÃO: 0205-3.3.90.39.11-0412300112017 - VI-
GÊNCIA: 12 meses.
CONTRATO 065/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 307/18) – LOCATÁRIA: PREFEITU-
RA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORES: LUIS FLAVIO SPACCA HOPPE 
e NATALIA COELHO SPACCA HOPPE - DATA: 9/5/2018 - VALOR: R$ 2.793,34 – DOTAÇÃO: 
0222-3.3.90.36.15-1545100372061 - VIGÊNCIA: 60 meses.

CONTRATO 085/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 287/18) – LOCATÁRIA: PREFEI-
TURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: MARIA VANUZIA PEREI-
RA NASCIMENTO - DATA: 21/5/2018 - VALOR: R$ 720,88 – DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 086/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 276/18) – LOCATÁRIA: PREFEI-
TURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: MARIA VANUZIA PEREI-
RA NASCIMENTO - DATA: 21/5/2018 - VALOR: R$ 720,88 – DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 087/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 278/18) – LOCATÁRIA: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: JOSÉ LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA 
- DATA: 21/5/2018 - VALOR: R$ 700,00 – DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - 
VIGÊNCIA: 36 meses.

--------------------------------------
LEI   N°   3.694,   DE  24  DE   MAIO   DE   2018.
(Altera dispositivos da Lei nº 2.894, de 26 de junho de 2008, que ins-
tituiu o Regime Especial a Contribuintes do ISSQN).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana 
de Parnaíba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Munici-
pal de Santana de Parnaíba, aprovou e ele sanciona e promul-
ga a seguinte Lei:

 Art. 1º. Ficam alteradas para Secretaria Municipal de Finanças as referências à extinta Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Receita, nos dispositivos da Lei nº 2.894, de 26 de junho 
de 2008.
 Art. 2º O caput do art. 1º da Lei nº 2.894/2008, passa a ter a seguinte redação:
 “Art. 1º. A Secretaria Municipal de Finanças, em casos especiais e para facilitar ou com-
pelir à observância da legislação tributária, poderá determinar e autorizar, a requerimento do 
interessado, a adoção de Regime Especial para o cumprimento das obrigações fiscais, sejam 
estas de natureza principal ou acessória. (NR)”
 Art. 3º. O caput do art. 2º da Lei nº 2.894/2008, que passa a ter a seguinte redação:
 “Art. 2º. A critério da Secretaria Municipal de Finanças, na adoção de regime especial, 
poderá ser permitido não só o pagamento do imposto, bem como para confecção, emissão, 
utilização de documentos e para escrituração de livros fiscais. (NR)”
 Art. 4º. O § 2º do art. 3º da Lei 2.894/2008, passa a ter a seguinte redação:
 “Art. 3º.  (...)
(...)
 § 2º. A Secretaria Municipal de Finanças, por ato normativo, disciplinará a forma e docu-
mentos necessários à concessão do regime especial. (NR)”
 Art. 5º. O caput do art. 4º da Lei nº 2.894/2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 4º. O pedido de regime especial será analisado pela Secretaria Municipal de Finan-
ças, que dará ciência ao interessado acerca do despacho final. (NR)”
 Art. 6º. Os incisos III e V do art. 5º da Lei nº 2.894/2008, passam a ter a nova redação a 
seguir:
 “Art. 5º. (...)
 III - autorizar o plantão da fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças no estabeleci-
mento; (NR)
(...)
 V - autorizar o plantão da fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças no estabeleci-
mento; (NR)”
 Art. 7º. O inciso III do caput  do art. 3º da Lei nº 2.894/2008 passa a vigorar com a se-
guinte redação:
 “III - cópia da cédula de identidade do representante legal ou do procurador.”
 Art. 8º. O art. 3º da Lei nº 2.894/2008, fica acrescido do § 3º, cuja redação vem a seguir:
 “§ 3º. Em caso de início de atividade, a planilha a que se refere o inciso V deste artigo, 
deverá apresentar a projeção dos 12 (doze) primeiros meses de atividade.”
 Art. 9º. Ficam revogados os parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 2.894/2008.
 Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------
LEI   N°   3.695,   DE   24  DE   MAIO   DE   2018.
(Dispõe sobre a instituição da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho 
de Proteção Municipal Preventiva - RETP, aos integrantes do Quadro de Car-
gos da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, revoga o artigo 
12 da Lei nº 3.119, de 25 de maio de 2011, e dá outras providências).

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

 Art. 1º. Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, gratifica-
ção pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva - RETP, destinada aos 
ocupantes dos Cargos da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba.
 Parágrafo único. O Regime Especial de que trata este artigo constitui-se em vantagem 
pecuniária atribuída aos servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba,  
que estejam prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, sa-
lubridade ou onerosidade, sujeitos a cumprimento de horário irregular, a plantões noturnos e a 
chamadas a qualquer hora.
 Art. 2º. O Guarda Municipal Comunitário de Santana de Parnaíba perceberá gratificação 
pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva - RETP, correspondente à 
50% dos seus vencimentos, adotados os seguintes critérios para sua concessão:
 I  -  ausência de faltas injustificadas;
 II - ser considerado apto ao uso de armas letais ou não letais da Corporação e manter vá-
lida a habilitação na condução de veículos automotores;
Parágrafo único. A gratificação pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Pre-
ventiva - RETP:
 I - é parcela variável não incorporável  à  remuneração  em nenhuma hipótese;
 II  - não é devida nas férias e nem compõe o 13º salário;
 III - deve ser paga mensalmente, limitada a doze parcelas anuais;
 IV - não  compõe  a  base  de  cálculo  para  contribuição previdenciária ou de assistência 
à saúde, nem os respectivos benefícios.

 Art. 3º. Não será facultado, ainda, aos servidores públicos integrantes do Quadro de Car-
gos da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, a formação de Banco de Horas, 
nos termos do que dispõe o parágrafo 1º do Decreto nº 3.712, de 15 de abril de 2015.
 Art. 4º. O direito à percepção da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção 
Municipal Preventiva - RETP, cessará, a partir da data em que o servidor integrante do Quadro 
de Cargos da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba deixar de exercer as ativi-
dades que lhe deram origem.
Parágrafo único. O servidor integrante do Quadro de Cargos da Guarda Municipal Comunitária 
de Santana de Parnaíba não perderá o direito à percepção da gratificação pelo Regime Especial 
de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva - RETP nas situações de afastamento médico ou 
acidente de trabalho, até o limite de 15 (quinze) dias.
 Art. 5º. Fica revogado o Art. 12 da Lei Municipal nº 3.119, de 25 de maio de 2011.
 Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor no 1º dia do mês seguinte ao da sua publicação.

 Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------
LEI   N°   3.696,   DE   24  DE   MAIO   DE   2018.
(Dispõe sobre reajuste do vencimento dos servidores municipais em 
geral e dá outras providências). 

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

 Art. 1º. Fica o vencimento dos servidores municipais de Santana de Parnaíba, reajustado 
em 5,00% (cinco por cento).
 Parágrafo único. O reajuste de que trata o “caput” deste artigo beneficiará também os 
Inativos e Pensionistas, bem como incidirá sobre o piso remuneratório dos servidores públicos 
municipais instituído pela Lei nº 3.261, de 2 de maio de 2013. 
 Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente, suplementadas se neces-
sário.
 Art. 3º. Esta Lei entra em vigor  na  data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de maio de 2018.

Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------
LEI   N°   3.697,   DE   24  DE   MAIO   DE   2018.
(Dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 3.276, de 21 de junho de 
2013).

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

 Art.  1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 3.276, de 21 de junho de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
 “Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono pecuniário mensal 
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aos profissionais ativos do Quadro do Magistério 
Público Municipal, previsto pela Lei nº 3.116, de 25 de maio de 2011 e suas alterações e de R$ 
200,00 (duzentos reais) aos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, previstos pela Lei nº 3.117, 
de maio de 2011 e suas alterações.”
 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeito a 1º de 
maio de 2018.

 Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------
LEI   N°   3.698,   DE   24  DE   MAIO   DE   2018.
(Dá nova redação ao caput do artigo 11, da Lei Municipal nº 3.117, de 25 de 
maio de 2011).

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

 Art. 1º.  O caput do artigo 11, da Lei Municipal nº 3.117, de 25 de maio de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 11. No interesse e a critério da administração os profissionais da saúde podem ter 
jornadas de 6, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 36 ou 40 horas semanais.”

 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------
LEI   N°   3.699,   DE   24  DE   MAIO   DE   2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Alemão da Banca”.

(Dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 3.678, de 19 de março de 2018).

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

 Art. 1º. O artigo, 2º da Lei 3.678, de 19 de março de 2018, passa a ter a seguinte redação: 

 (...)  

 “Art. 2º. A proibição aqui estabelecida se estende ao comércio de lanches e refeições no 
interior das escolas e creches, onde houver, salvo quando da realização de quaisquer festivida-
des e eventos organizados nas referidas instituições de ensino público municipal.”

 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

 Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------
DECRETO   Nº   4.105,  18   DE   MAIO   DE   2018.
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaí-
ba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei Munici-
pal nº 3.657, de 08 de novembro de 2017, decreta:

  Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo 
valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados con-
forme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0203-SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
0203-4.4.90.52-0412200091004- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente - 
    Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
    (Código Contábil 37)  R$ 40.000,00

0203-3.3.90.39-0412200092013- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
    Despesas  de  Custeio - Secretaria 
    Municipal dos Negócios Jurídicos
    (Código Contábil 44)  R$ 200.000,00

0208-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
0208-4.4.90.52-0413100141009- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente -
    Secretaria Municipal de Comunicação Social
    (Código Contábil 99)  R$ 50.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.52-1236200181014- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente –
    Secretaria Municipal de Educação - Ensino Médio
    (Código Contábil 145)  R$ 20.000,00

0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.52-2781200231020- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente -
    Secretaria   Municipal   de  Atividade
    Física,  Esportes  e  Lazer
    (Código Contábil 191)  R$ 20.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030100771091- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente -
    Atenção  Básica - FMS
    (Código Contábil 311)  R$ 130.000,00

0216-4.4.90.52-1030200791093- Equipamentos e Material Permanente
    Equipamentos e Material Permanente -
    Atenção  Especializada  - FMS
    (Código Contábil 341)  R$ 50.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.39-0824400342056- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
    Despesas   de  Custeio - Fundo  Municipal   de
    Assistência  Social
    (Código Contábil 472)  R$ 420.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.52-1545100371035- Equipamentos e Material Permanente 
    Equipamentos e Material Permanente -
    Secretaria   Municipal   de   Obras 
    (Código Contábil 491)  R$ 110.000,00
    SOMA   R$ 1.040.000,00

 Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será 
coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, resul-
tante de anulação parcial a seguir exposta:

02-PODER EXECUTIVO
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-3.3.90.39-0412300112017- Outros  Serviços  de  Terceiros  -  Pessoa  Jurídica
    Despesas de Custeio - Secretaria Municipal de Finanças
    (Código Contábil 61)  R$ 240.000,00

0208-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
0208-3.3.90.39-0413100142024- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
    Despesas  de  Custeio  - Secretaria 
    Municipal de Comunicação Social  
    (Código Contábil 106)  R$ 50.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.30-1236200182032- Material de Consumo
    Despesas  de  Custeio   -   Secretaria
    Municipal de Educação - Ensino Médio
    (Código Contábil 152)  R$ 20.000,00

0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-3.3.90.30-2781200232041- Material de Consumo
    Despesas de Custeio – Secretaria Municipal
    de   Atividade   Física,   Esportes   e   Lazer
    (Código Contábil 201)  R$ 20.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.30-1030200792131- Material de Consumo
    Despesas de Custeio - Atenção Especializada - FMS
    (Código Contábil 353)  R$ 180.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.32-0824400342090- Material, Bem  ou  Serviço  para  Distribuição Gratuita
    Despesas com Distribuição Gratuita - Fundo Municipal
    de  Assistência  Social
    (Código Contábil 475)  R$ 420.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371038- Obras e Instalações 
    Restauração de Vias Públicas, inclusive Drenagem
    e   Afins   -   Secretaria   Municipal    de    Obras 
    (Código Contábil 495)  R$ 110.000,00
    SOMA   R$ 1.040.000,00

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Santana de Parnaíba, 18 de maio 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

Sessão Pública nº 005/2018
Santana de Parnaíba/SP – 25 de maio de 2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria para elabora-
ção de estudo e projeto de desenvolvimento do portal da prefeitura de Santana de Parna-
íba (www.santanadeparnaiba.sp.gov.br), em atendimento à Secretaria de Comunicação 
(Secom) da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, conforme Leis 8.666/1993 e 
12.232/2010. A data de entrega dos envelopes lacrados com as propostas de preço será 
dia 28 de Maio de 2018, até 14h00, na sede da agência de publicidade responsável, Área 
Comunicação, Propaganda e Marketing, localizada na Rua Ximbó, 171 – Aclimação - São 
Paulo/SP. A abertura dos envelopes acontecerá dia 06 de Junho de 2018, pontualmente 
iniciada às 11h30, na Secom, localizada na Av. Brasil, 132 – Jardim São Luís – Santana 
de Parnaíba/SP. As informações técnicas detalhadas e completas sobre o serviço a ser 
prestado e/ou sobre a sessão pública deverão ser obtidas diretamente com a agência, 
pelo telefone (11) 5594-0288.

--------------------------------------
Sessão Pública nº 006/2018

Santana de Parnaíba/SP – 25 de maio de 2018.
Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção e impressão de quebra-
-cabeças destinados as ações institucionais pedagógicas dirigidas aos alunos da rede 
pública de ensino do município, sob pedido da Secretaria de Educação, em atendimento 
à Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, 
conforme Leis 8.666/1993 e 12.232/2010. A data de entrega dos envelopes lacrados 
com as propostas de preço será dia 28 de maio de 2018, até 14h00, na sede da agência 
de publicidade responsável, Área Comunicação, Propaganda e Marketing, localizada na 
Rua Ximbó, 171 – Aclimação - São Paulo/SP. A abertura dos envelopes acontecerá dia 
06 de Junho de 2018, pontualmente iniciada às 12h00,na Secom, localizada na Av. Bra-
sil, 132 – Jardim São Luís – Santana de Parnaíba/SP.
As especificações técnicas detalhadas e completas sobre o serviço a ser prestado e/
ou sobre a sessão pública deverão ser obtidas diretamente com a agência, pelo telefone 
(11) 5594-0288. 


