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Colégio Benedita Odete realiza ação
educativa sobre o Sistema Detecta 

Foto: Marcio Koch

Ação contra o câncer de mama deste ano contará com mutirão da mamografia,
caminhada no Centro Histórico entre outras atividades assistenciais e de saúde

Santana de Parnaíba se prepara para realizar 
a 6ª edição da Campanha Outubro Rosa

EDUCAÇÃO Mais de mil turistas visitaram o 
Centro Histórico na Jornada do 

Patrimônio 2018

A prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou 
nos dias 22 e 23 de Setembro a 2ª edição da Jornada do Patrimônio, 

onde mais de mil turistas puderam visitar os principais pontos 
turísticos e conhecer sobre a história do município.

 Os visitantes tiveram contato com os alguns dos integrantes das 
manifestações culturais da cidade e assistiram as apresentações 
do Grito da Noite e do Samba do Cururuquara, além conhecer o 

conjunto arquitetônico que faz parte do Centro Histórico.  Na ocasião 
aproveitam para adquirir lembrancinhas e saborear alguns pratos 

típicos na feira de artesanato da cidade. 

A 
prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação, promoveu no 
dia 25 de Setembro, no 

Colégio Benedita Odete, o proje-
to piloto de “Educação de Trân-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ricardo Ribeiro

sito nas Escolas”. 
O projeto tem o intuito de cons-

cientizar os alunos sobre as leis de 
trânsito, transmitindo conceitos de 
cidadania e a segurança propor-
cionada pelo Sistema Detecta.

Orientado pelos agentes de 
trânsito, os alunos apresenta-

C
om o objetivo de conscientizar 
as mulheres parnaibanas da 
importância na prevenção e 
combate ao câncer de mama, a 

Prefeitura de Santana de Parnaíba, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade, 
em parceria com outras secretarias, irá 
promover a sexta edição da “Campanha 
Outubro Rosa” com uma programação 
especial durante todo o mês. Pág. 2

ram um teatro simulando a mo-
vimentação de veículos e pedes-
tres nas ruas, além do sistema 
de monitoramento inteligente. De 
acordo com a secretaria respon-
sável, em breve essa atividade 
educativa será expandida para 
todos os colégios do município.
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) mais perto de sua casa

722 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.

Cobrador de ônibus 15 X

Ajudante de acaba-
mento de fundição

5

Analista
administrativo

2 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de
administrativo

2 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de
enfermagem

5

Auxiliar de linha
de produção

20 X

Cabeleireiro 8

Chapeiro 2

Colorista 2

Consultor de vendas 3 X

Corretor de imóveis 300

Costureira em geral 10

Fonoaudiólgo geral 2

Manicure 5

Mecânico de auto-
móveis e caminhôes 

1

Montador 3 X

Montador de
acessórios em pvc

10

Montador de
estrutura de aço

5

Montador de
veículos (reparação)

1

Motofrentista 1

Nutricionista 1

Operador de
caldeira

1

Operador de
extrusora de
borracha e plástico

1

Operador de
telemarketing ativo

200

Operador de 
telemarketing ativo e 
receptivo

5 X

Operador de telema-
rketing receptivo

65 X

Operador de vendas 
(Lojas)

3

Preparador de
pastas na fabrica-
ção de tintas

2

Professor 1 - ensino 
fundamental

2

Professor de inglês 1

Químico 2

Serralheiro 1

Supervisor de
lavanderia

1

Supervisor de Tlmk 
e atendimento

10 X

Operador de trefila 
(borracha)

1

Preparador de
pastas na fabrica-
ção de tintas

1

Professor 1 - ensino 
fundamental

1

Professor de inglês 1

Químico 1

Supervisor de
lavanderia

1

Supervisor de Tlmk 
e atendimento

10

Técnico de apoio ao 
usuário de
informática

1 X

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

FUNDO SOCIAL

Texto: Renato Menezes
Foto: Ricardo Ribeiro

guera, as equipes trabalham no 
recapeamento das ruas Yolanda 
Mohally, Di Cavalcanti e Candido 
Portinari, já no Ingaí as equipes 
trabalham na pavimentação da 
rua Eufrides Moreira Bastos. De 
acordo com as secretarias envol-
vidas, o objetivo é identificar as 
ruas que estão com asfalto dete-
riorado, para que sejam recapea-
das, proporcionando mais como-
didade e segurança no tráfego de 
motoristas e pedestres da região.

Conforme o Plano de Metas, 
até o final de 2018 a prefeitura irá 
asfaltar mais 50 km de ruas, es-
tradas e avenidas, totalizando 200 

km de vias pavimentadas e reca-
peadas nos últimos 5 anos. Uma 
das obras mais recentes foi o alar-
gamento da Avenida Yojiro Taka-
oka, que tem melhorado o fluxo de 
veículos na região do Alphaville. 

Iniciado em 2013, o progra-
ma de pavimentação já asfaltou e 
recapeou mais de 150 km de vias 
públicas em toda a cidade, bene-
ficiando moradores dos bairros 
Fazendinha, Chácara das Gar-
ças, Cristal Parque III e IV, Jardim 
São Luís, Parque dos Monteiros, 
Cururuquara, Pingo d´Água, Par-
que Santana, Alphaville, Sítio do 
Rosário, entre outros.

D
ando continuidade ao 
maior programa de pa-
vimentação da cidade, a 
prefeitura, por meio da 

Secretaria de Obras e de Opera-
ções Urbanas, na última sema-
na esteve realizando trabalhos 
de pavimentação e recapeamen-
to em algumas regiões da cidade.

No bairro Parque dos Euca-
liptos, que pertence a região da 
Fazendinha, as ruas Alagoas e 
Pedro de Frias tiveram o asfalto 
substituído por uma nova manta 
asfáltica. No Colinas da Anhan-

Equipes trabalham no recapeamento da rua 
Pedro Frias no bairro Parque dos Eucaliptos

Prefeitura inaugura Departamento 
de Inspetoria Regional no bairro 

Cidade São Pedro

I
nvestindo cada vez mais na po-
lítica de segurança do municí-
pio, a prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da Secreta-

ria de Segurança Urbana, realizou 
no último dia 25/09 a inaugura-
ção do Departamento de Inspeto-
ria Regional Fazendinha/São Pe-
dro, no bairro Cidade São Pedro.

Com o objetivo de intensificar 
ainda mais a segurança, além de 
inibir e combater ações crimino-
sas, o espaço, localizado onde 
era o antigo colégio Bernardino, 
foi revitalizado e entregue a Guar-
da Municipal e agora contará 
com os departamentos de Trân-
sito, Ambiental e Ronda Escolar 

(PROSSEGUE), e terá um efetivo 
de 112 guardas e 16 viaturas pa-
ra atender as ocorrências na re-
gião, atuando 24 horas.

Além da Inspetoria Regional, 
no mês de setembro também foi 
inaugurado o Centro de Controle 
Operacional da Guarda Munici-
pal, com sistema de videomoni-
toramento integrado ao DETEC-
TA. Vale lembrar que pelo quinto 
ano consecutivo, segundo a Se-
cretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, Santana de 
Parnaíba é a cidade mais segu-
ra da Região Metropolitana do 
Estado e de acordo com o Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
(IPEA) a 13ª no Brasil por 100 
mil habitantes.

Texto: Cintia Almeida
Foto: Marcio Koch

SEGURANÇA OBRAS

O novo Departamento contribuirá para uma ação mais intensa e rápida 
da Guarda Municipal na região da Fazendinha/São Pedro

Santana de Parnaíba se prepara para a 
6ª edição da Campanha Outubro Rosa

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

tir das 19h, nos dias 10 (Parque 
Colinas da Anhanguera), 17(Bol-
são de Estacionamento) e 23 
(Parque Cidade São Pedro). No 
dia 20, o Centro de Saúde da Mu-
lher Parnaibana, localizado na Fa-
zendinha, realizará o Mutirão de 
Mamografia, das 08h às 16h. Va-
le lembrar que não há filas para 
realização do procedimento. As 
unidades assistenciais do muni-
cípio (CRAS, CREAS e NAS) irão 
promover atividades especiais 
voltadas às mulheres da cidade. 
A tradicional Caminhada Outubro 
Rosa pelas ruas do Centro Histó-

rico, que marcará o encerramen-
to da campanha, será realizada 
no sábado, dia 27 de outubro. De 
acordo com os organizadores, a 
expectativa é que aproximada-
mente 5 mil pessoas participem 
da ação de conscientização.

Por conta desta campanha, 
que começou em 2013, mui-
tas parnaibanas passaram a 
procurar as unidades de saú-
de do município para realização 
de exames em busca do diag-
nóstico precoce que elimina, na 
maioria dos casos, o risco da 
doença. 

C
om o objetivo de cons-
cientizar as mulheres 
parnaibanas da importân-
cia na prevenção e com-

bate ao câncer de mama, a Pre-
feitura de Santana de Parnaíba, 
por meio do Fundo Social de So-
lidariedade, em parceria com ou-
tras secretarias, irá promover a 
sexta edição da “Campanha Ou-
tubro Rosa” com uma programa-
ção especial durante todo o mês.

A Secretaria de Esportes irá 
promover 3 Aulões fitness, a par-

Uma das ações da Campanha Outubro Rosa é o Mutirão de Mamografia que 
será realizado no dia 20 de outubro no Centro de Saúde da Mulher Parnaibana

Moradores Comemoram 
Inauguração de Colégio Infantil

I
nvestir em educação é uma 
das prioridades da prefeitura. 
Pensando assim, a Secretaria 
de Educação, em parceria com 

a iniciativa privada, inaugurou na 
última semana o Colégio Infantil 
Padre Gregor Karl Lutz.

A cerimônia contou com a 
presença das autoridades mu-
nicipais dos poderes executivo 
e legislativo, representantes da 
empresa responsável pela obra, 
além do padre Gregor Lutz, que 
dá nome ao colégio, e das famí-
lias do bairro que estiveram pre-

sentes para conhecer as depen-
dências do novo colégio.

Localizada no bairro Cidade 
São Pedro, a nova unidade edu-
cacional conta com 03 berçários 
com banheiros integrados, sala 
de aula para crianças do mater-
nal 1 e pré 1, além de cozinha, 
refeitório, playground, espaço 
para plantação de horta, banhei-
ros com acessibilidade e pátio 
para realização de atividades re-
creativas e lúdicas. A nova unida-
de funcionará em período integral 
e terá capacidade para aproxima-
damente 160 crianças com ida-
des de 1 a 5 anos.

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

EDUCAÇÃO

Centenas de pessoas compareceram ao evento de 
inauguração do Colégio Padre Gregor Karl Lutz

Festival de Artes Marciais leva centenas de Atletas ao CIE Colinas da Anhanguera

ESPORTE

Pavimentação e recapeamento avançam
em diversos bairros da cidade 

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

N
o último domingo (23/09), 
a prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Atividade Física, Esporte e 

Lazer, promoveu o 5º Festival de 
Artes Marciais no Centro de Inte-
gração ao Esporte (CIE), no bairro 
Colinas da Anhanguera.

O evento teve como objetivo 
a integração dos alunos e contou 
com a participação de 380 atletas, 
a partir dos 6 anos de idade, que 

competiram  nas modalidades de 
Jiu-jítsu, Judô, Capoeira e Karatê.  
E a partir dos 13 anos os atletas 
também puderam disputar no Mu-
ay thai e Boxe.

Além dos atletas que levaram 
as medalhas de ouro, prata e bron-
ze, todos os alunos ganharam me-
dalhas pela participação no evento. 
Os interessados em fazer qualquer 
uma das aulas de artes marciais 
podem entrar em contato nas uni-
dades esportivas mais próximas de 
suas residências.

“Graças a Deus hoje a guarda está alocada 
neste local, que é um reforço muito grande 
para essa região né. Essas viaturas vão estar 24 
horas transitando no nosso município realizando 
policiamento, operações e fazendo ações pra 
trazer a sensação de segurança para a população.”

Antônio - Comandante da Guarda Municipal 

Centenas de atletas 
participaram do quinto 
Festival de Artes Marciais 
no Centro de Integração 
ao Esporte no Colinas da 
Anhanguera
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ATO DA PRESIDÊNCIA N° 020/2018

Dispõe sobre substituição de membro do conselho da qualidade
para manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade do Legislativo.

ANTÔNIO MARCOS BATISTA PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais e para imple-
mentar o disposto na Resolução nº 004/2010,

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Designar a servidora CINTIA OHARA HIGUTI KUMAGAI em substituição a servidora VIVIAN SABBAG SAAD, para compor o Conselho da Qualidade, com vistas à manu-
tenção do Sistema da Qualidade de acordo com a série ISO 9001, sendo que suas atribuições e responsabilidades estão definidas no Manual da Qualidade da Organização:
ARTIGO 2º - Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário Antonio Branco, 04 de setembro de 2.018.

MARCOS TONHO
Presidente 

------------------------------------------------
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018

A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba convoca o candidato abaixo, aprovado em Concurso Público, aberto através do Edital n° 01/2018 para o cargo de AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS:

Class.     Nome   Doc. Identidade
5º     PAULO DAUDT   10.754.007-1  

O candidato deverá comparecer impreterivelmente até o dia 05/10/2018 no Departamento de RH da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, sito à Rua Porto Rico, n° 231 – Jd. 
São Luis – Santana de Parnaíba/SP CEP: 06502-355, Tel.: (011) 4154-8600, das 08:00 as 17:00 horas, munido dos documentos conforme item 9.4 do Edital do Concurso público n° 
01/2018, sendo que, caso não compareça no prazo especificado, implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável, conforme item 9.3.3 do mesmo 
Edital. Santana de Parnaíba, 27 de setembro de 2018 – ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 081/18 – Proc. Adm. nº 833/18

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 formatura dos alunos participantes do Projeto Conect, 
vinculada à Secretaria Municipal Educação, no dia 23/11/18, pelo valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 21 de setembro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Presencial n.º 167/2018 – Proc. Adm. n.º 796/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DESLIZANTES COM CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMATIZADO 
DE ACESSO para o complexo do Hospital Santa Ana e UPA Fazendinha.
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa MAXITECH CONTROLE DE ACESSO LTDA ME.

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

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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 091/2018 – Proc. Adm. n.º 416/2018

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de BLOCOS CERÂMICOS E TIJOLO COMUM, para atender as necessidades e projetos da Secretaria Municipal de Serviços 

Municipais e Secretaria Municipal de Operações Urbanas, pelo período de 12 meses.

ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA EPP.
Santana de Parnaíba, 25 de setembro de 2018.

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

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 165/2018 – Proc. Adm. n.º 775/2018

Objeto: Aquisição de BALIZADORES, BANCOS PARA JARDIM E POSTES PADRÃO COLONIAL, para substituição na Praça XIV de Novembro – Centro Histórico de Santana de Parnaíba, 

em continuidade ao processo de revitalização e instalação em Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de 

Saúde.

O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras (catálogos) apresentadas para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

promoveu o seguinte julgamento: AMOSTRAS APROVADAS PARA TODOS OS ITENS.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes empresas:

Empresa DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO EIRELI EPP – para os itens 01 e 04;
Empresa SELETO ATACADISTA LTDA ME – para os itens 02 e 03. 

Santana de Parnaíba, 21 de setembro de 2018.

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

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 166/2018 – Proc. Adm. n.º 787/2018
Objeto: Aquisição de LUMINÁRIAS DE SOBREPOR ALETADAS, para utilização em cozinhas e culinárias dos Colégios da Rede Municipal de Ensino, em atendimento à solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação. 

O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação à amostra apresentada para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o seguinte 

julgamento: AMOSTRA APROVADA. Considerando a análise acima, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa: MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Santana de Parnaíba, 25 de setembro de 2018.

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

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº 013/18 - Processo Administrativo nº 839/18

RATIFICO o processo de dispensa de licitação da Inexigibilidade nº 013/18, Processo Administrativo nº 839/18, visando a contratação da empresa Febracis São Paulo Treinamento 
em Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda., para ministração do curso denominado “Método CIS São Paulo” – Palestrante: Dr. Paulo Vieira, com carga horária de 50 horas 
(distribuídas entre três dias – 19 a 21 de outubro de 2018), para treinamento e aperfeiçoamento de até 53 (cinquenta e três) servidores públicos deste município, com fundamento 
no art. 25, inciso II da Lei de Licitações 8.666/93 e com enquadramento no inciso VI do art. 13 dessa Lei, no valor total de R$ 52.417,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e 
dezessete reais).

Santana de Parnaíba, 25 de setembro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL 

--------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Concorrência Pública N.º 015/2018 – Proc. Adm. Nº 0641/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO.
A Comissão Permanente de Licitações vem por meio desta, NOTIFICAR a empresa QUARK ENGENHARIA EIRELI para encaminhar, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da 
data desta publicação, a demonstração da exequibilidade da sua proposta de preço apresentada no presente certame, através de documentação que comprove que os custos de todos 
os insumos a serem aplicados no contrato são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, uma vez 
que o valor ofertado em sua proposta encontra-se abaixo das médias ponderadas dispostas no parágrafo 1º do art. 48 da Lei 8666/1993.

Santana de Parnaíba, 24 de setembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 017/2018 – Proc. Adm. Nº 836/2018
Objeto: Do Edital: Contratação de empresa especializada para a implantação do Projeto de Educação Tecnológica, denominado “SOLUÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL”, 
contemplando o atendimento no segmento de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e Ensino Médio do 1º ao 3º ano, incluindo aquisição de recursos tecnológicos como: kits 
educacionais, materiais didáticos, plataforma digital integrada à solução pedagógica e prestação de serviços técnicos especializados para realização de capacitação técnica e 
pedagógica - SME
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 24/09/18, na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br, na aba serviços “Licitações e Compras”.
Data de Abertura:12/11/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 21 de setembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 010/18 – Proc. Adm. n.º 840/18
Objeto: Aquisição de CADEIRAS de RODAS diversas, principalmente para obesos e BERÇO ACRÍLICO com armação em aço inox, atendendo às solicitações da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 25/09/18, no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Data de Abertura: 05/10/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 174/2018 – Proc. Adm. n.º 834/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, visando suprir as necessidades de diversas Secretarias e Coordenadorias, pelo período 
de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 24/09/18 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 - Licitações.
Data de Abertura: 08/10/18 às 09h00min.

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

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

Pregão Presencial n.º 175/2018 – Proc. Adm. n.º 838/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capinagem e roçagem, visando à obtenção de adequadas condições de limpeza das áreas externas de 69 
(sessenta e nove) colégios da rede municipal de ensino, com disponibilização de recursos humanos especializados e uniformizados, materiais e equipamentos, caracterizados para realização 
dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 25/09/18 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 - Licitações.
Data de Abertura: 05/10/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 176/2018 – Proc. Adm. n.º 844/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE FOSSA, através de equipamento de sucção, em caminhão com tanque 
mínimo de 15 m³ e mão de obra necessária, pelo período de 12 meses, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 27/09/18 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: 10/10/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 26 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE
PROJETOS ARTÍSTICOS DESTINADOS AOS EVENTOS 2018/2019

O MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAÍBA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO torna público este CHAMAMENTO, à fim de credenciamento de projetos ar-
tísticos para eventos durante o ano de 2018/2019, com observância na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos 
Autorais), no que couber, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETIVO
1.1. Esse chamamento tem por objetivo compor a programação artística dos
eventos abaixo, assim como de outros que se fizerem necessários ao longo do
ano:
- Música na Praça
- Antigomobilismo
- Parada Musical
- Teatro em Parnaíba
- Cantatas de Natal
- Outros.
1.2. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com este chamamento, pretende atingir as seguintes finalidades:
I - habilitar projetos artísticos que se enquadrem nos objetivos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo durante o período de 12 meses, atendendo às especificidades de cada 
evento garantindo a excelência do serviço público.
II - Garantir o fomento e difusão das manifestações culturais para que não ocorra apenas a ação de contratações isoladas, não permitindo o processo de mercantilização das ativida-
des culturais e incentivando o processo de formação permanente do artista.
III - Avaliar o potencial de formação de público e reflexão sobre a importância de nossa diversidade cultural e sua colaboração na composição da identidade social.
IV - Abonar e valorizar o artista em sua trajetória e perspectiva de sua formação cultural, e contínuo diálogo com a sociedade.
V - Agir com responsabilidade fiscal, respeitando as Leis Orçamentária e de Transparência do Município, sempre prezando pelos serviços públicos de excelência e qualidade.
VI - Diversificar a participação dos agentes, artistas e grupos, com o intuito de democratizar e universalizar o acesso aos mecanismos culturais e sociais.
VII - Fomentar o debate cultural na esfera governamental e promover a ampliação do conhecimento nas áreas do saber, prezando pela participação popular.
VIII – Compatibilizar o compromisso educacional na sociedade contemporânea, agindo como mediadores entre as diversas linguagens artísticas e a população, sendo agente de for-
mação de sujeitos autônomos e críticos.
IX – Realizar a reflexão crítica e intelectual sobre a circulação dos bens culturais e suas contribuições para a formação de uma sociedade igualitária, com isso, a Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo assume uma função social, a fim de organizar e permitir o acesso ampliado às manifestações artísticas, colaborando para uma sociedade que encontre nas di-
ferenças a riqueza cultural de sua identidade.

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
2.1 O valor máximo a ser pago por apresentação para os projetos selecionados neste chamamento será de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), de acordo com o número de integrantes ins-
critos em cada projeto, seguindo os seguintes critérios:
a) Para 1 integrantes: até 500,00 (quinhentos reais) por apresentação;
b) Para 2 (dois) integrantes: até R$ 1.000,00 (Mil e reais) por apresentação;
c) Para 3 (três) integrantes: até R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) por apresentação;
d) Para 4 (quatro) ou mais integrantes: até R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por
apresentação.

3. DAS DEFINIÇÕES:
3.1 Para os efeitos deste chamamento, entende-se pelas atividades:
I - Artes Cênicas: São todas as formas de arte que propõe a criação de espetáculos, intervenções ou outras formas de ocupação do espaço público a partir da matriz do teatro, dança 
ou circo e que se desenvolvem em palco, praças ou ruas.
II - Música: São interpretações artísticas compostas por melodia, harmonia e ritmo desenvolvidas em palcos, praças ou ruas que fazem uso de instrumentos musicais e voz, em par-
ceria ou individual podendo ser instrumentais. A apresentação poderá ser constituída de repertório autoral ou releituras.

4. DO MATERIAL A SER ENVIADO PARA A INSCRIÇÃO:
4.1. Área de Música:
a) 3 vias da ficha de Inscrição preenchidas, disponível no site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br .
b) Orçamento em papel timbrado de Pessoa Física ou Jurídica contendo valor proposto (de acordo ao item 2), número de integrantes e os dados da Empresa/Responsável: CNPJ/
CPF, endereço, telefone e e-mail.
c) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no site: http://www.tst.jus.br/certidao ;
d) Certidão de Regularidade de Empregador FGTS – CRF, disponível no site: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, disponível no site: http://www.receita.fazenda.gov.br
f) Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (disponível no site: http://www.receita.fazenda.gov.br
g) Currículo artístico dos integrantes;
h) Repertório incluindo títulos e autores das composições – duração do espetáculo de 2 (duas) horas no máximo;
i) Matérias de imprensa e/ou mídia sobre o trabalho;
j) 01 (um) registro em áudio (CD) ou material em formato audiovisual (DVD) com no mínimo 3 (três) músicas. As mídias deverão estar identificadas com o nome do artista/grupo, 
inseridas em envelope de papel fixadas no sulfite;
k) Release da banda/grupo com no máximo 20 linhas, fonte Arial, tamanho 14, espaçamento 1.5, em folha separada. No título constar o nome da apresentação/banda;
l) Rider técnico, indicando tempo de montagem dos instrumentos;
m) Mapa de palco com identificação da banda/grupo descrito no topo e centralizado;
n) Caso o participante seja menor de idade, a inscrição deve vir acompanhada de assinatura do pai ou responsável, com cópia de RG e CPF do responsável (modelo anexo);
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11. DO PAGAMENTO
11.1. A efetivação do pagamento dos valores acima estará condicionada à consulta de certidões como da Situação Cadastral do CNPJ e ou CPF, Certidão de Débitos Relativos a Tri-
butos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
11.2. Salientamos que o valor bruto total a ser pago pela realização das atividades está sujeito aos impostos previstos em lei.

12. DAS PENALIDADES
12.1 Na hipótese de inexecução parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das obrigações decorrentes deste Edital, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplica-
das, segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo, as seguintes penalidades:
a) Multa por inexecução parcial ou total: até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação podendo haver rescisão contratual;
b) Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato caso ocorra execução de serviço com padrão/qualidade inferior ao constante do projeto;
c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subi-
tens acima.
d) O montante da multa poderá, a critério do MUNICÍPIO, ser cobrado de imediato ou ser compensado com valores de pagamentos devidos à CONTRATADA, respeitado, previamen-
te, o direito de defesa.
e) As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.
f) Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da CONTRATADA apenada. Não havendo pagamento 
pela CONTRATADA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a processo judicial de execução.
g) As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato 
venha a acarretar à PREFEITURA.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A habilitação do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste Chamamento e seu Regulamento.
13.2. Os documentos e demais materiais de habilitação dos projetos que não forem selecionados serão inutilizados.
13.3. O projeto deve ser realizado atendendo às características definidas por ocasião da inscrição.
13.4. Os grupos convocados deverão adaptar as montagens e/ou espetáculos às condições técnicas dos espaços disponibilizados.
13.5. Nos casos de projetos de espetáculos musicais, a Secretaria de Cultura e Turismo, poderá solicitar redução da duração do show a qualquer momento, inclusive durante a reali-
zação do evento, se assim for determinado pela Organização do Evento.
13.6. São de exclusiva responsabilidade do habilitado os compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclu-
sive os conexos, e propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste Chamamento, ficando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
excluída de qualquer responsabilidade dessa natureza.
13.7. Os casos omissos relativos ao presente Chamamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura Turismo dentro de suas atribuições.
Santana de Parnaíba, 11 de Setembro de 2018.

Fatima Aparecida Muro
Secretária de Cultura e Turismo

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

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

Portaria n.º 094/18 de 21/09/18 – Extinguir a partir de 21 de Setembro de 2018, a pensão por morte ao GABRIEL MATTOS DE SANTANA, portador do RG n.º 50.109.602-4 SSP-SP, 
em virtude de sua maioridade nos termos do artigo 06 Inciso I da Lei n.º 3.299 de 15 de Agosto de 2013, que altera os dispositivos na Lei 2.370 de 01 de Julho de 2002.

Santana de Parnaíba, 21 de Setembro de 2018.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

o) No caso de música apresentar autorização do Ecad
p) Regulamento do Chamamento 2018/2019, devidamente assinado, sem alterações. Acessar no site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br . O material acima deverá ser encaminhado 
rigorosamente na ordem descrita, dentro de um único envelope branco ou pardo, tamanho A4, identificado da seguinte forma:
NOME DO PROPONENTE NOME DO ARTISTA/GRUPO.
4.2. Artes Cênicas:
a) 3 vias da ficha de Inscrição preenchidas, disponível no site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br .
b) Orçamento em papel timbrado de Pessoa Física ou Jurídica contendo valor proposto (de acordo ao item 2), número de integrantes e os dados da Empresa/Responsável: CNPJ/
CPF, endereço, telefone e e-mail.
c) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no site: http://www.tst.jus.br/certidao ;
d) Certidão de Regularidade de Empregador FGTS – CRF, disponível no site: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, disponível no site: http://www.receita.fazenda.gov.br
f) Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (disponível no site: http://www.receita.fazenda.gov.br
g) Sinopse do espetáculo com no máximo 20(vinte) linhas, fonte Arial, tamanho
14, espaçamento de 1,5.
h) Ficha técnica incluindo tempo de montagem, informando a duração (máximo 60 minutos), gênero e faixa etária recomendada para o espetáculo, cuja definição de tema e conteú-
do é obrigatória.
i) Histórico da companhia;
j) Dados de temporadas realizadas pelo espetáculo, locais e duração (se possuir);
k) Matérias de imprensa e/ou mídia sobre o trabalho;
l) Cópia do texto na íntegra, no caso de peça teatral;
m) DVD contendo gravação do espetáculo ou ensaio, no caso de peça teatral;
n) Mídias, imagens digitais ou analógicas ou impressas, no caso de artes visuais;
o) No caso de peças teatrais, apresentar autorização do autor da obra com firma reconhecida ou documento da SBAT – Sociedade Brasileira de Autores Teatrais;
p) Caso o participante seja menor de idade, a inscrição deve vir acompanhada de assinatura do pai ou responsável, com cópia de RG e CPF do responsável (modelo anexo);
q) Regulamento do Chamamento 2018/2019, devidamente assinado, sem alterações. Acessar no site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br . O material acima deverá ser encaminhado 
rigorosamente na ordem descrita, dentro de um único envelope branco ou pardo, tamanho A4, identificado da seguinte forma:
NOME DO PROPONENTE NOME DO ARTISTA/GRUPO.
4.2.1. Será de responsabilidade de cada Companhia/Grupo providenciar mesas, cadeiras, cenários e tudo que for pertinente à execução do espetáculo. A Secretaria de Cultura e Turis-
mo não providenciará equipamentos de apoio durante o evento.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Os interessados em participar do presente chamamento público poderão acessar o endereço www.santanadeparnaiba.sp.gov.br onde terão acesso ao presente Edital, Regulamen-
to e a todas as informações sobre prazos, material necessário e afins. O referido Edital de Chamamento e seu Regulamento também serão disponibilizados para retirada no Cine Teatro 
Coronel Raymundo (Depto. da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo): Rua Suzana Dias, 300 – Centro Histórico/Santana de Parnaíba/ SP.
5.2. As inscrições poderão ser feitas via Correios, endereçadas à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - Cine Teatro Coronel Raymundo, Rua Suzana Dias, 300 – Cen-
tro Histórico - Santana de Parnaíba - SP. CEP: 06501-060. A primeira etapa será até o dia 30 de Outubro de 2018, e após será mantido aberto. As inscrições no subitem acima devem 
indicar no envelope: Remetente: Proponente Nome da banda ou Grupo ou Companhia Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO;
5.3. As inscrições também poderão ser entregues diretamente no Cine Teatro Coronel Raymundo, no endereço supracitado, no período, das 9h00 às 16h30, exceto sábados, domin-
gos, feriados e pontos facultativos.

6. DA CONTRAPARTIDA:
Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações visando garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural gerado, objetivando com isso a 
descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em consideração ao interesse público e à democratização do acesso aos bens culturais viabiliza-
das a partir deste Chamamento.

7. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
7.1. Para a habilitação dos projetos será considerado o cumprimento das exigências documentais do presente Chamamento, conforme item 4.
7.2. Não será limitado quantidade máxima de projetos inscritos por proponente (pessoa física/jurídica).
7.3. Serão vetadas as inscrições de projetos que tenham recebido ou que venham a receber recursos advindos de quaisquer tipos de convênios celebrados com outras esferas do 
poder público.
7.4. É vetada, neste Chamamento, à participação de proponentes que sejam representantes de servidores públicos municipais de Santana de Parnaíba.

8. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
8.1. Serão indeferidas as inscrições:
a) Postadas ou Protocoladas após o período de inscrição definido neste Edital;
b) Que não apresentarem toda a documentação relacionada no item 4;
c) Não será aceita qualquer complementação, modificação ou supressão de documentos após o recebimento do pedido de habilitação.
d) Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de validade vencido.
e) Não for aprovada pelo corpo técnico.

9. DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS:
9.1. Avaliação será feita por Comissão Técnica composta por profissionais devidamente qualificados de cada área técnica (03 profissionais da área musical, com experiência compro-
vada, para avaliar os projetos musicais), (03 profissionais artísticos de teatro, com experiência comprovada para avaliar os projetos teatrais).
9.2. O julgamento será efetuado considerando os seguintes critérios, com seus respectivos pesos:
9.2.1. Para contratação musical:
a) Qualidade artística do show = peso 3;
b) Qualificação do cantor/proponente = peso 2;
c) Shows de interesse para o município pelo valor cultural, educacional e
social= peso 2;
d) Viabilidade prática do show aos projetos que serão contemplados = peso 1;
e) Coerência entre o valor apresentado para cada apresentação, e a qualidade do espetáculo = peso 2.
9.2.2. Para contratação de artes cênicas:
a) Qualidade artística do espetáculo e grupo = peso 3;
b) Qualificação do grupo/currículo do proponente = peso 2;
c) Trabalhos com temas interessantes para o município pelo valor cultural, educacional e social= peso 02;
d) Viabilidade prática do espetáculo/adequação aos projetos que serão contemplados = peso 1;
e) Coerência entre o valor apresentado para cada apresentação, e a qualidade do espetáculo = peso 02.
9.3. A documentação apresentada será conferida e a lista dos PROJETOS HABILITADOS será publicada no site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br e Imprensa Oficial do Município.

10. DA CONTRATAÇÃO
10.1. Os projetos serão contratados à medida da realização de cada evento, mediante justificativa escrita da coordenadoria responsável, de acordo com a pertinência temática de ca-
da evento, desde que cumpra os critérios exigidos no item 4. Portanto, os proponentes deverão aguardar contato da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que será feito ao longo 
do período de 12 (doze) meses, conforme a necessidade, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para providências, visando definição de data, local e horário, dependendo do 
calendário e da especificidade de cada evento.
10.2. A habilitação do projeto não obriga a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a contratar o espetáculo. Os projetos apresentados serão avaliados e serão disponibilizados para 
os eventos ao longo do período de 12 (doze) meses, levando-se em conta a especificidade do evento e do público alvo.
10.3. Os proponentes dos projetos habilitados, quando do contato da Secretaria visando a efetivação da contratação, poderão desistir da participação se julgarem que a proposta não 
atende às expectativas ou por qualquer outro motivo devidamente justificado e aceito pela coordenadoria responsável.
10.4. Entende-se pela concordância e ciência dos itens dispostos neste Edital e seu Regulamento a anuência à participação do presente procedimento.
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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 Secre-
taria de Administração, à Rua Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2015 Médico: 067- Danilo Galvão Teixeira-RG/SP-41.728.222-9. Concurso Público 002/2016 Engenheiro Civil: 017- Marilia Braga Prigioli-RG/SP-38.183.359-
8; 018- Almir Oliveira da Silva-RG/SP-24.729.728-8. Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Gerais: 028- Dhara Chrystine da Silva Araujo-RG/SP-49.810.758-9. Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil: 200- Juliana Gomes da Silva-RG/SP-42.651.620-5; 201- Milena Gomes da Silva-RG/SP-40.748.224-6; 202- Sonia Santos de Freitas-RG/SP-33.034.939-9; 
203- Nathalia de Souza Araujo-RG/SP-35.091.294-4; 204- Amanda Alves Moreno-RG/SP-46.049.765-0; 205- Maria Neusa da Conceição-RG/SP-58.925.620-8. Oficial Administra-
tivo: 047- Leandra Cruz de Lima-RG/SP-13357930.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico: 001- Marcelo Machado Arantes-RG/SP-4538718. Médico com Especialização em Dermatologia: 003- Marcos Takeyoshi Hayashida-RG/SP-
70747081.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de 
Administração, à Rua Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 006/2017 Agente de Serviços Públicos: 059- Carlos Eduardo Santos-RG/SP-37.142.996-1; 060- Marcelo Carvalho de Oliveira-RG/SP-43.071.004-5; 061- Cristiano 
Alves Viana-RG/SP-42.375.933-4; 062- Andre da Cruz de Lamare-RG/SP-34.231.008-2.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Adminis-
tração, à Rua Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2018 Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 002- Erica Cristina Furlan Moreira-RG/SP-44.196.624-X.

Santana de Parnaíba, 28 de setembro de 2018.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CARTA CONTRATO E CONTRATOS

CARTA CONTRATO 012/2018 – contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria na área financeira - (Proc. Adm. 770/18) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: BRIGADEIRO – ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA - DATA: 24/9/2018 – VALOR: R$ 76.680,00 
- DOTAÇÃO: 0205-3.3.90.39.05-0412300112017 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 188/2018 – prestação de serviços de locação de área fechada tipo sítio, chácara ou estância, com meio ambiente preservado e atuação em contexto ecologicamente 
correto, com práticas em recreação lúdica e educação voltada às ciências ambientais e biológicas, no intuito do atendimento à visitação por parte dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino – (PP 157/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: SÍTIO ECOLÓGICO MAR MAR LTDA - DATA: 24/9/2018 - VALOR: 
R$ 3.324.420,00 – DOTAÇÕES: 0232-3.3.90.39.99-1236500492083 e 0232-3.3.90.39.99-1236100482081 - VIGÊNCIA: 6 meses.

CONTRATO 189/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. nº 806/18) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: LUZALDO CREMM VIEIRA 
- DATA: 24/9/2018 - VALOR: R$ 850,00– DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 190/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. nº 756/18) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: OSIEL GOMES DOS 
SANTOS - DATA: 24/9/2018 - VALOR: R$ 700,00– DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 191/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. nº 673/18) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: JOSÉ PAULO DA COSTA 
- DATA: 24/9/2018 - VALOR: R$ 566,85– DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 192/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. nº 805/18) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: IVAN BERNARDO DE 
LIRA - DATA: 24/9/2018 - VALOR: R$ 862,82– DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 185/2016 – (Proc. Adm. 978/16) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
ESTUDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO S/S LTDA - DATA: 31/8/2018.

1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 104/2018 – (Proc. Adm. 369/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
BREMAENG – COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – acrescenta 25% no valor do contrato - VALOR: R$ 23.750,00 - DATA: 24/9/2018.

2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 131/2015 – (Proc. Adm. 931/15) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: TRIVALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA – acrescenta 15% no valor do contrato - VALOR: R$ 545.951,17 - DATA: 21/9/2018.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 158/2017 – (Proc. Adm. 867/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: TETO 
CONSTRUTORA S.A. - DATA: 19/9/2018.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 093/2014 – (Proc. Adm. 865/14) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: WHITE 
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA – DATA: 17/8/2018 - VALOR: R$ 71.434,15.


