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ESPORTE

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

O 
fim de semana esporti-
vo em Santana de Parna-
íba promete ser de fortes 
emoções por conta das fi-

nais dos campeonatos municipais 
da 1ª e 2ª divisões, que acontecem 
neste domingo (11/11) no Campo 
Municipal Cidade São Pedro.

A primeira decisão começa às 
08h45 e vale o título da 2ª divisão, 

Decisões dos Campeonatos Municipais
agitam fim de semana na cidade

Monumento aos Bandeirantes

Inaugurado em 2006 com o intuito de resgatar a história da cidade, o 
monumento possui formas atuais promovendo a fusão entre passa-
do e o futuro. Localizado na entrada principal da cidade, na Estrada 
dos Romeiros, retrata a saga bandeirista, rendendo uma justa home-
nagem ao bandeirante, ao índio e ao negro, etnias que contribuíram 
para tornar o Brasil um país gigante como sua gente.

OBRAS

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

Estrada de Ipanema.   
O maior Programa de implan-

tação de calçadas já foi realiza-
do em diversos bairros da cida-
de como Chácara Solar, Chácara 
das Garças, Vila Poupança, Re-
fúgio dos Bandeirantes, Colinas 
da Anhanguera, Cidade São Pe-
dro, Jaguari, Cento e Vinte, Par-
que dos Monteiros, Centro His-
tórico, além da Avenida Tenente 
Marques, Yojiro Takaoka e a Via 
Park em Alphaville. 

A 
prefeitura, por meio das Se-
cretarias de Serviços Muni-
cipais e Operações Urbanas 
têm avançado nos traba-

lhos de implantação de calçadas em 
toda a cidade. Até o final do mês de 
outubro, mais de 30 quilômetros de 
calçadas já foram implantadas, tra-
zendo mais segurança aos morado-
res. Na última semana, as equipes 
estiveram realizando os trabalhos na 

Implantação de calçadas na cidade já
chegou a mais de 30 quilômetros

que será disputado pelas equipes 
do União do Morro e S.C. Inter-
nacional. Já a outra final será às 
10h30, onde Viracopos F.C. e São 
Luís F.C. vão decidir quem será o 
campeão da 1ª divisão do torneio. 

Inaugurado em maio deste 
ano, o Campo municipal Cidade 
São Pedro está localizado na Rua 
Anhanguera s/nº e tem capacida-
de para 300 pessoas e a entrada 
é gratuita.



2Ano VI - Edição 253
De 09 a 13 de novembro de 2018

EXPEDIENTE:
A Imprensa Oficial de Santana de Parnaíba (Lei   3244/2013) 
é uma publicação da Prefeitura Municipal de Santana de  
Parnaíba, produzida pela Secretaria de Comunicação Social.
Circula semanalmente, podendo haver edições extras. 
Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser 
encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, 
bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados 
no Paço Municipal.

Secretaria de Comunicação Social
Produção de Noticiário: Depto. de Jornalismo da Secretaria de Comunicação Social
Avenida Brasil, 132 - Jardim São Luís - CEP 06502-210 - Santana de Parnaíba/SP 
Fone: (11) 4622-7950
E-mail: secom.imprensa@santanadeparnaiba.sp.gov.br | Site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Publicação realizada no dia 09 de novembro de 2018
Secretário de Comunicação Social: Max Santana
Editor e revisor: Renato Menezes -  MTE 54.101
Depto. Jornalismo: Cintia Almeida / Willian Rafael / Cecília Sobreira
Diagramação: Vera Yukimoto / Ricardo Branco / Fernando Gomes
Circulação: Órgãos Públicos
Periodicidade: Semanal
Tiragem: 30.000 exemplaresPrefeito: Elvis Leonardo Cezar

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
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807 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

Ajustador mecâni-
co de manutenção

1

Analista
administrativo

5 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar
administrativo

1 X

Auxiliar de
administrativo

2 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de
enfermagem

15

Auxiliar de linha de 
produção

25 X

Auxiliar de logística 1 X

Auxiliar de
serralheiro

2

Cabeleireiro 7

Cobrador externo 2

Colorista 2

Corretor de imóveis 360

Costureira de ma-
quinas industriais

2

Costureira em geral 10

Cumim 2

Fonoaudiólgo geral 2

Garçom 3

Manicure 8

Mecânico de motor 
a diesel

1

Montador 3 X

Montador de veícu-
los (reparação)

1

Motorista de
caminhão pesado 
com munk

2

Operador de
caldeira

1

Operador de
telemarketing ativo

200

Operador de
telemarketing ativo 
e receptivo

5 X

Operador de tele-
marketing receptivo

65 X

Padeiro 1

Piscineiro 1

Preparador de pas-
tas na fabricação 
de tintas

2

Químico 2

Soldador 2

Supervisor de la-
vanderia

2

Supervisor de Tlmk 
e atendimento

10

Técnico de enfer-
magem

10

Técnico em eletro-
mecânica

1

Técnico mecânico 
na montagem de 
máquinas

1

Vendedor interno 2

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

estágio avançado.
Nas duas unidades já foram 

realizadas toda a parte de funda-
ção e também a instalação dos 
pré-moldados e alvenaria. Com 
mais 3.600 m², a nova escola do 
Sítio do Rosário terá capacidade 
para 900 alunos do Ensino Fun-
damental, e na sua infraestrutu-
ra contará com 13 salas de aula, 
setor administrativo, quadra po-
liesportiva, vestiário e 50 vagas 

C
om o objetivo de am-
pliar o número colégios, 
bem como de vagas na 
rede municipal de en-

sino, as Secretaria de Obras e 
Educação da prefeitura estão 
construindo mais 8 colégios em 
diversos bairros, dos quais as 
unidades dos bairros Sítio do 
Rosário e Cristal Park estão em 

Mais de 1600 novas vagas serão criadas com a construção dos dois colégios

Servidores municipais 
participam de treinamento de 

liderança assertiva

C
ada vez mais é preciso 
que os profissionais es-
tejam preparados para 
o trabalho em grupo, e 

saber liderar é uma importan-
te tarefa para que haja bons 
resultados e incentivo aos li-
derados. Pensando nisso a 
prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Tecnologia e 
Informação, realizou na última 
semana uma capacitação so-
bre liderança assertiva para os 

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

CURSO OBRAS

Prefeitura avança na construção
da primeira unidade escolar dos bairros

Cristal Park e Sítio do Rosário

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

tado a consultoria, que realiza 
esta análise anualmente des-
de 2014, avaliou as 5.572 ci-
dades brasileiras, tendo como 
referência o capital humano, 
desenvolvimento econômico e 
social, além de infraestrutura. 
Das cidades que fazem parte 
do ranking de Capital Humano, 
Santana de Parnaíba se desta-
cou pelo aumento de 4,8% no 
número de empregos formais 
ocupados por trabalhadores da 
cidade que possuem ensino su-
perior, além do número de mo-

radores matriculados nos cur-
sos tecnológicos, que são de 
27 para cada mil moradores, 
o triplo das cidades que ocu-
pam as três primeiras posições 
do ranking, mostrando o resul-
tado dos investimentos reali-
zados pelo município na área 
educacional, como a abertura 
de 6 unidades de ensino su-
perior nos últimos cinco anos, 
além de oferecer cursos técni-
cos e de capacitação, gerando 
mão de obra qualificada para 
ocupar importantes cargos no 

S
antana de Parnaíba con-
quista mais uma impor-
tante marca de destaque 
no cenário nacional. A 

última edição da Revista Exame 
traz o resultado do levantamento 
realizado pela consultoria Urban 
System, onde aponta que a ci-
dade ficou na 3ª posição entre 
os municípios com melhor capi-
tal humano do país e em primei-
ro lugar no Estado de São Paulo.

Para chegar a este resul-

GERAL

Santana de Parnaíba é a 3ª melhor cidade do
país em Capital Humano e a  1ª no Estado

Urban System classificou Santana de Parnaíba como a 3ª melhor 
cidade do país e a 1ª no Estado de São Paulo em Capital Humano

servidores municipais.
Participaram do curso, reali-

zado no auditório da educação, 
líderes de diversas áreas das 
Secretarias de: Tecnologia e 
Informação, Compras e Licita-
ções, Operações Urbanas, Saú-
de, Educação e Finanças. 

Ministrado pelo palestrante 
Ricardo Piovan, o treinamen-
to teve como objetivo fornecer 
ferramentas que possibilitem ao 
profissional trabalhar a motiva-
ção para melhorar a eficiência e 
gerar mais resultados positivos.

Cidade subiu 10 posições, ficando em 1º lugar no Estado de São Paulo 

mercado de trabalho na cidade 
e da região.

O município, além de ficar 
a frente de importantes capitais 
dos estados brasileiros, como 
Belo Horizonte-MG, Porto Ale-
gre-RS e Brasília-DF, acrescen-
ta importantes marcas conquis-
tadas: recentemente alcançou 
o maior crescimento percentu-
al no IDEB do Estado (15,8% no 
Fundamental I e 21,7% no En-
sino Fundamental II), 3ª cida-
de que mais recolocou pesso-
as no mercado de trabalho no 

Estado(SERT), 2ª melhor gestão 
pública do Brasil em 2016(CFA-
-CGP) e,  no mesmo ano, ficou 
em 9ª  lugar como melhor cida-
de para se investir no país e a 5ª 
melhor no Estado de São Pau-
lo, além da cidade que obteve 
conceito “A” em saúde pública 
do Tribunal de Contas do Esta-
do e que, pelo 5º ano consecuti-
vo, é considerada a cidade mais 
segura da região metropolitana 
do Estado, resultados que des-
tacam o trabalho que a prefeitura 
tem realizado.

O curso realizado no auditório da Secretaria da Educação teve como 
objetivo capacitar profissionais e líderes municipais de diversas 
Secretarias

SAÚDE

Equipe do Resgate Municipal é destaque na África do Sul em competição mundial sobre trauma 
Texto: Cintia Almeida

Foto: Divulgação

N
os dias 23 a 26 de outubro 
a equipe do Resgate Muni-
cipal de Santana de Parna-
íba representou o Brasil no 

Desafio Mundial de Resgate World 
Rescue Challenge – WRC 2018, na 
cidade de Cape Town, África do Sul, 
conquistando o 4º lugar na competi-

ção na categoria Standard Mundial e 
13º na classificação Mundial.

A competição que teve co-
mo objetivo promover o conhe-
cimento técnico e as habilidades 
de resgate às vítimas em situa-
ções de acidentes veiculares ou 
traumas graves, foi desenvolvida 
com cenas de acidentes graves, 
utilizando o protocolo mundial, 

onde os agentes fizeram o resga-
te da forma que fariam com víti-
mas reais, para serem avaliados.

Para chegarem a essa compe-
tição, a equipe do Resgate do mu-
nicípio, representada pelos agentes, 
Cristiano C. Mirada e Jailson San-
tos, participaram da seletiva Esta-
dual na Escola Superior de Bombei-
ros e alcançaram o segundo lugar 

entre as equipes do SAMU, Corpo 
de Bombeiros, CCR entre outras, 
e classificaram-se em terceiro lu-
gar no Desafio Nacional de Resgate 
Veicular e Trauma, na Associação 
Brasileira de Resgate e Salvamento, 
que ocorreu em julho na cidade de 
Curitiba, garantindo uma vaga para 
o Mundial do WRC 2018, do qual 
participaram 31 países.

de estacionamento.
Já no Colégio do bair-

ro Cristal Park terá cerca de 
2300 m² de área construída, 
que abrigará 5 salas maternais 
(creche), 11 salas de aulas, 
departamento administrativo e 
quadra poliesportiva. 

Estas e outras obras podem 
ser acompanhadas no Plano de 
Metas da Prefeitura no site san-
tanadeparnaiba.sp.gov.br
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Aniversário de 438 anos de Santana 
de Parnaíba é marcado por grandes 

conquistas e importantes inaugurações
Entrega do Complexo Hospitalar, maior crescimento percentual do IDEB no Estado e revitalização

da Praça 14 de Novembro estão entre as grandes conquistas da cidade este ano

Texto: Renato Menezes
Fotos: Marcio Koch

possível verificar obras entregues 
ou em construção. 

Apenas neste ano, foram 11 
obras inauguradas, entre elas o 
Complexo Hospitalar Santa Ana, 
formado pelo Pronto Socorro In-
fantil e o novo Centro de Espe-
cialidades (AME), além da im-
plantação da UBS Ingaí, do novo 
laboratório de exames, sistema 
de agendamento e prontuário ele-
trônico e investimentos em equi-
pamentos médico hospitalares 
de última geração. 

Na educação, Santana de 
Parnaíba alcançou o maior cres-

cimento no IDEB do Estado, e 
inaugurou o Colégio Georgina 
Nadalini no Sítio do Morro, com 
capacidade para 800 alunos, e 
o Centro de Especialização dos 
Professores, assim como a inau-
guração das unidades escolares 
na Cidade São Pedro e Parque 
Santana (ampliação da Creche 
Montanha Encantada), a sala 
multissensorial, os polos da Es-
cola Pública de Idiomas, aulas de 
robótica e os cursos on line da 
Plataforma pública Parnaíba Idio-
mas, com capacidade para 140 
mil pessoas. 

A 
história da cidade tem 
tido grandes avanços 
nos últimos anos, ga-
nhando projeção nacio-

nal e internacional pelas marcas 
alcançadas.

A cidade, que nasceu às mar-
gens do Rio Tietê durante a ad-
ministração de Mem de Sá, ter-
ceiro governador-geral do Brasil, 
nos últimos cinco anos teve um 
grande desenvolvimento de todas 
as áreas (segurança, educação, 
saúde). Em todos os bairros, é 

Na segurança a cidade per-
manece, pelo 5º ano consecu-
tivo, como a mais segura da re-
gião metropolitana. Neste ano 
inaugurou a terceira inspetoria 
operacional, o Centro de Controle 
Operacional, com sistema Detec-
ta de videomonitoramento.  

No esporte, o bairro Colinas 
da Anhanguera agora conta com 
Centro de Iniciação ao Esporte 
e os moradores do Jardim Isau-
ra e Cidade São Pedro ganharam 
novos campos municipais, am-
pliando os espaços destinados a 
prática  esportiva. 

Já os moradores do Centro 
Histórico comemoraram a rei-
nauguração da Praça 14 de No-
vembro, um dos pricipais pontos 
turísticos da região, que foi total-
mente revitalizada.

E não pára por aí. A cidade re-
cebeu mais de 150 km de Ilumi-
nação de LED e mais de 170 km 
de pavimentação e recapeamen-
to. Em Alphaville, foi realizado o 
alargamento da Avenida Yojiro 
Takaoka, desafogando o trânsito 
na região. Todo esse investimen-
to vem trazendo resultados posi-
tivos para a cidade, que está em 

3º lugar no índice de desenvolvi-
mento de capital humano no Bra-
sil (veja mais na página 2) e em 
2017 ficou em terceiro lugar a ci-
dade que mais recolocou pes-
soas no mercado de trabalho e 
a que mais reduziu a mortali-
dade infantil, com reconheci-
mento internacional em ações 
de sustentabilidade da Agen-
da 2030, ligada a Organização 
das Nações Unidas (ONU). Tu-
do isso faz com que  o mora-
dor parnaibano tenha orgulho e 
satisfação de morar em Santa-
na de Parnaíba.

“As obras de mobilidade ajudaram muito 
aqui em Alphaville com o alargamento 
da Avenida Yojiro Takaoka e a duplicação 
da Via Parque. Parabéns Santana de 
Parnaíba”.

Andressa dos Santos – Moradora de Alphaville

“Os novos colégios Bernardino e Gregor 
tem uma estrutura melhor, que trouxe mais 
conforto aos alunos daqui do bairro Cidade 
São Pedro”. 

Lena Gonçalves – Moradora do bairro
Cidade São Pedro

“Santana de Parnaíba tem crescido muito 
nos últimos anos e melhorado a vida da 
população, que neste aniversário só tem a 
comemorar” .

Cícero Alves – Morador do Parque Santana

“Eu amo esta cidade que respira cultura 
e história. Parabéns pelos seus 438 
anos de vida”.

Ana Serra de Freitas – Moradora do Centro Histórico

“Quero cumprimentar Santana de Parnaíba 
pelo aniversário de 438 anos. A cidade 
é um brinco e um primor. Que continue 
sempre assim, hospedando e recebendo 
tão bem as pessoas e turistas” .

Tony Ramos – Ator

“Parabéns Santana de Parnaíba pelos 
438 anos desta que é uma das cidades 
mais antigas do Brasil, que foi rota dos 
bandeirantes e criou cidades como São 
Paulo, Sorocaba e tantas outras” .
Leandro Karnal – Historiador e Palestrante

Imagem aérea de Santana de Parnaíba que irá comemorar 438 anos dia 14 de novembro

O Complexo Hospitalar Santa Ana e a Praça 14 de Novembro estão entre as principais obras inauguradas este ano na cidade
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ATOS OFICIAIS

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL SOCIAL DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

EDITAL Nº. 01/2018

Convocação de Participantes da Lista de Espera

A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, informa que a divulgação da convocação de participantes da lista de espera do Programa Municipal Social de Qua-
lificação Profissional e Reinserção no Mercado de Trabalho, referente ao Edital nº. 01/2018, será disponibilizada no sítio 
(site) da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, no seguinte endereço eletrônico: http://www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br/portaldatransparencia/asssist_social/programa_qualificacao.html (link “Chamamento Público Assistência So-
cial” na página principal). A convocação será realizada, também, por telefone, e os participantes deverão se apresentar 
na Secretaria Municipal de Assistência Social (R. Santa Cruz, 155 - Centro - Santana de Parnaíba - SP, 06501-095).

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2018.

FABIO MENDONÇA
Secretário Municipal de Assistência Social

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
Pregão Presencial n.º 181/2018 – Proc. Adm. n.º 893/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada, para a prestação de Serviço Móvel Pessoal de Telefonia (SMP) com 
fornecimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) Sim Cards (chips), devidamente habilitados para originar e receber 
chamadas, locais e de longa distância nacional e internacional, enviar e receber mensagens de texto (SMS) e acesso à 
Internet, além de modens 4G em regime de comodato.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando pedido de esclarecimento interposto empresa CLARO 
S/A, bem como entendimento da SMTI, e considerando que as retificações necessárias no instrumento convocatório 
geram impacto direto na elaboração das propostas comerciais, decide-se por novo ADIAMENTO da presente licitação, 
com a devolução dos prazos legais. 
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/11/18 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: 19/11/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 178/2018 – Proc. Adm. n.º 852/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na realização de EXAMES LABORATORIAIS 
CONSTANTES DAS TABELAS SUS E AMB VIGENTES, em atendimento à Rede Municipal de Saúde em caráter de rotina 
e/ou de urgência/emergência.

Considerando o resultado da sessão ocorrida em 31/10/2018, nos termos do comunicado no DOE-SP de 
30/10/2018, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 185/2018 – Proc. Adm. n.º 900/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de TRANSPORTE, FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO e 
DISTRIBUIÇÃO ponto a ponto de ÁGUA POTÁVEL e NÃO POTÁVEL, através de caminhões do tipo carro pipa, em 
atendimento à Secretaria de Serviços Municipais, Secretaria de Operações Urbanas e Secretaria de Educação. 

Considerando que a única empresa a manifestar a intenção de interpor recurso, abriu mão do direito 
de apresentar suas razões, ratificando assim o decidido pelo Pregoeiro na fatídica sessão, ADJUDICO e HOMOLOGO, 
o certame supra a favor da empresa DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PH EIRELI, para o Lote 1; e a favor da empresa BRD 
CAIRES TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, para o Lote 2.

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 172/2018 – Proc. Adm. n.º 824/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13753:1996, em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas para o processo 
em epígrafe, a Secretaria Municipal de Serviços Municipais promoveu o seguinte julgamento: AMOSTRAS APROVADAS 
PARA TODOS OS ITENS. Considerando a análise acima, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da 
empresa: JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

Santana de Parnaíba, 31 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE LICITAÇÃO DESERTA e AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 163/2018 – Proc. Adm. n.º 765/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE MARMORARIA, para a aquisição de mesas de apoio 
em granito, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a sessão de reabertura do certame ocorrida em 28/09/2018, restou 
DESERTA, por não haver apresentação de proposta. Diante do exposto, republica-se o presente certame.
Do Edital: O edital completo, republicado, poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/11/18 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: 23/11/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de novembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 191/2018 – Proc. Adm. n.º 938/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO ”MARMITEX”, para dar 
apoio a servidores que colaboraram em eventos geridos por todas as secretarias municipais, pelo período de 12 meses, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/11/18 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: 23/11/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de novembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 192/2018 – Proc. Adm. n.º 936/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PROTETORES SOLARES COM REPELENTE E REPELENTE, 
em atendimento aos alunos da rede municipal de ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/11/18 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: 22/11/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de novembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 193/2018 – Proc. Adm. n.º 937/2018
Objeto: Registro de Preços para a prestação de serviços de IMPRESSÕES DE PROVAS BIMESTRAIS, em atendimento a 
41 (quarenta e um) colégios da rede municipal de ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/11/18 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: 21/11/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de novembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 195/2018 – Proc. Adm. n.º 949/2018
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE PAVILHÓES, para apoio à infraestrutura de 
eventos geridos por todas as Secretarias Municipais, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/11/18 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: 27/11/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de novembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 196/2018 – Proc. Adm. n.º 947/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços educacionais e sistema de ensino (curso 
preparatório para o Vestibulinho Etec – Escola Técnica Estadual) para 5 turmas com 40 alunos em cada, incluindo 
entrega de materiais didáticos pedagógicos para o corpo discente, compreendendo fornecimento de mão de obra (corpo 
docente especializado), com o intuito de ministrar curso preparatório com aulas presenciais, plantão de dúvidas e 
realização de exames simulados.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/11/18 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: 26/11/18, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de novembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Concorrência Pública N.º 016/2018 – Proc. Adm. Nº 744/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de publicidade institucional, 
compreendendo o estudo, a concepção, a execução e veiculação de campanhas e peças publicitárias, o desenvolvimento 
e execução de ações promocionais, o desenvolvimento e elaboração de pesquisas de mercado e de opinião, a 
elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual e 
a execução de outras ações correlatas, em atendimento às necessidades de comunicação da Prefeitura Municipal de 
Santana de Parnaíba.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, após retificações determinadas pelo E. Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, fica reaberta a presente licitação
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 05/11/2018, 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: 20/12/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de novembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

--------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO DE EPP

Concorrência Pública 015/2018 – Proc. Adm. 0641/18
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de GERENCIAMENTO GLOBAL E 
CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (convencional, petalar, ornamental, de destaque e etc.), incluindo a 
manutenção preventiva e corretiva (alimentações aéreas e subterrâneas), com fornecimento de mão de obra e materiais, 
e podas de árvores em sistemas energizados que interfiram com a rede elétrica, em todo o município de Santana de 
Parnaíba/S.P.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que, julgou 
IMPROCEDENTES os recursos interpostos pelas empresas QUARK ENGENHARIA EIRELI E ENERGEPAR PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA ME, conforme julgamento anexo ao processo licitatório.
Na oportunidade, abre-se o prazo de 02 dias úteis para, havendo interesse, a empresa RM EMPREENDIMENTOS EIRELI 
EPP utilize o beneficio concedido pela Lei Complementar nº 123/2016 e apresente nova proposta cobrindo o valor da 
empresa melhor classificada, a ser entregue no mesmo endereço mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 05 de Novembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 015/2018 – Proc. Adm. Nº 0901/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CONCHA ACÚSTICA NO NOVO PARQUE DO JARDIM JAGUARI, SITO À RUA METEORO – JARDIM JAGUARI – SANTANA 
DE PARNAÍBA  – SP.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em vista a licitação ter sido declarada DESERTA, opta-se pela 
reabertura do processo licitatório, tendo sido o edital  simplificado dentro dos moldes da Lei, para que acudam maior 
número de interessados, e assim haja ampla concorrência.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 07/11/18, na Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “serviços para sua 
empresa”.
Data de Abertura: 26/11/2018, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 06 de novembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ofício n.º 128/2018 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezado Senhor Rudymar Michel:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito na Sindicância nº 082/2016, onde figura como sindicado.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 

e Avaliação de Acidentes 
--------------------------------------------

Ofício n.º 142/2018 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezada Senhora Rúbia Guanacoma Velhegas:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito no Processo de Sindicância nº 053/2016, onde figura como sindicada.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 

e Avaliação de Acidentes 
--------------------------------------------

Ofício n.º 150/2018 – C.P.S. A.A. – SMNJ

Prezada Senhora Amanda Aparecida Bueno:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da publicação deste, perante este Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito no Processo de Sindicância nº 033/2016, onde figura como sindicada.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 

e Avaliação de Acidentes
--------------------------------------------

Ofício n.º 151/2018 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezada Senhora Amanda Aparecida Bueno:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da publicação deste, perante este Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito no Processo de Sindicância nº 050/2016, onde figura como sindicada.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 

e Avaliação de Acidentes 
--------------------------------------------

Ofício n.º 158/2018 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezada Senhora Thaise Michelaine Nunes Batista:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da publicação deste, perante este Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito no Processo de Sindicância nº 086/2016, onde figura como sindicada.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 

e Avaliação de Acidentes 
--------------------------------------------

Ofício n.º 194/2018 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezado Senhor Alexandre Santos Santana:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a contar do recebimento deste, perante este Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito na Sindicância nº 016/2016.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 

e Avaliação de Acidentes
--------------------------------------------

Ofício n.º 217/2018 – C.P.P. – SMNJ

  Prezada Senhora Vanessa Dias Fernandes

Vimos, pelo presente, cientificar a designação de oitivas de testemunhas no Processo Adminis-
trativo nº 056/2017, onde figura como indiciada, para o dia 29 de novembro de 2018, às 10:00h e 10:30h, na sede da 
Comissão Permanente Processante, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba.

Apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.
 

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Ofício n.º 230/2018 – C.P.P. – SMNJ

Prezado Senhor Valdir de Andrade Dias:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo nº135/2015, onde figura como indiciado.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

--------------------------------------------
Ofício n.º 231/2018 – C.P.P. – SMNJ

Prezada Senhora Adriana Martins da Silva Scarpel:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas úteis a contar da publicação deste, perante o Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho 
exarado pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo nº 007/2017, onde figura como indiciada.

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 09 de novembro de 2018.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

Certidão de Regularização Fundiária – CRF nº 023/2018
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - VILA AMARAL

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Pedro 
Procópio, nº 213, 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 375.925/15, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o loteamento denominado VILA 
AMARAL, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, consolidado na década 
de 90, implantado em desconformidade com o projeto levado à registro (R.03 da Matrícula nº 29.013), localizado 
no perímetro urbano, ao Norte do Município, com acesso pela Rua do Astronauta, região do Cento e Vinte, com área 
de  5.138,63m², composto por 21 (vinte e um) lotes, Quadra Única, sistema viário denominado Rua Souza, objeto da 
Matrícula n° 29.013, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através 
de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona de Uso Diversificado - Tipo 1 (ZUD-
1), promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Urbanístico e 
Ambiental nº 18 datado de 22 de agosto de 2018; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e não há 
compensações urbanísticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; CERTIFICA, ainda, que esta Serventia 
procedeu a notificação aos titulares do domínio objeto da Matrícula nº 29.013; terceiros interessados nos termos do 
artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à 
presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e áreas 
públicas; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo 
administrativo e listagem anexa, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do 
Decreto Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, 
com a isenção de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada 
em pasta própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos 
casos de Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. Por fim, 
CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho 
de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 30 dias do 
mês de outubro de 2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado                           , Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O 
referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 
LISTAGEM DOS LEGITIMADOS BENEFICIÁRIOS
CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 023/2018
Processo Administrativo nº 375.925/15

REURB S - loteamento VILA AMARAL, Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

REURB S

NOME CPF TITULAÇÃO
QUAD. 
ATUAL

LOTE 
ATUAL

LOTEA-
MENTO

JOSÉ CARLEAL COSTA SANTOS /                    
ZÉLIA LIMA DA SILVA SANTOS

720.923.195-15 / 
042.271.624-32

FUNDIÁRIA UNICA 3
VILA

AMARAL

LUIS CARLOS PEREIRA /ROSILENE 
CHINELLI SANTOS PEREIRA

170.800.518-86 / 
309.808.038-88

FUNDIÁRIA UNICA 4
VILA

AMARAL

(SÓCIO) RIBAMAR WILLIANS GA-
BRIEL FERREIRA / (SÓCIA) LUCIANA 

GABRIEL FERREIRA

281.185.778-80 / 
149.074.278-67

FUNDIÁRIA UNICA 4
VILA

AMARAL

CLEMENTINO LOPES PEREIRA FILHO 014.326.228-97 FUNDIÁRIA ÚNICA 5A
VILA

AMARAL

NEIVA GABRIEL FERREIRA 879.292.368-20 FUNDIÁRIA ÚNICA 5B
VILA

AMARAL

LUIZ RICARDO DE JESUS /                               
MARIA APARECIDA JOSE EZEQUIEL

093.192.628-96 / 
113.596.168-96

FUNDIÁRIA UNICA 7A
VILA

AMARAL

FRANCISCA BESERRA FERREIRA 157.066.133-20 FUNDIÁRIA UNICA 7B
VILA

AMARAL

DAVI SOUZA BARBOSA /                             
ELIZABETE JOSE BARBOSA

096.710.328-26 / 
125.750.758-31

FUNDIÁRIA UNICA 8
VILA

AMARAL

KATIA MEIRE MENDES 137.336.078-05 FUNDIÁRIA ÚNICA 9B
VILA

AMARAL

SANDRO MORETTI /                                           
FABIANA GIAVAROTTI MORETTI

261.753.818-40 / 
308.669.568-40

FUNDIÁRIA ÚNICA 10B
VILA

AMARAL

MARCOS BORGES DE SOUZA / MA-
RIA EDNA ALVES SILVA DE SOUZA

221.507.618-66 / 
269.162.918-00

FUNDIÁRIA UNICA 11A
VILA

AMARAL

SIRLENE JOSÉ DA SILVA 274.232.058-00 FUNDIÁRIA UNICA 11B
VILA

AMARAL

JUDITE EULALIA FRANÇA GUIMA-
RÃES / JOAQUIM FERNANDES GUI-

MARÃES

134.833.138-00 / 
919.874.668-53

FUNDIÁRIA UNICA 12
VILA

AMARAL

REURB E -  loteamento VILA AMARAL, nos termos do § 4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; os direitos 
reais outorgados através de Legitimação Fundiária de Interesse Específico, deverão ser acompanhados de Título 
individualizado a ser apresentado pelo ocupante ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no ato do seu registro.

REURB E

NOME CPF TITULAÇÃO QUAD. 
ATUAL

LOTE 
ATUAL

LOTEA-
MENTO

ANTONIO DARSKI / LENI CORREIA 
DE MEDEIROS DARSKI

228.128.140-04 / 
176.626.628-29

FUNDIÁRIA ÚNICA 9A
VILA

AMARAL

CARLOS EDUARDO LOPES /            
BARBARA RODRIGUES LOPES

282.600.968-03 / 
385.352.248-31

FUNDIÁRIA UNICA 14A
VILA

AMARAL

CARLOS EDUARDO LOPES / BARBA-
RA RODRIGUES LOPES

282.600.968-03 / 
385.352.248-31

FUNDIÁRIA UNICA 14B
VILA

AMARAL

Em Santana de Parnaíba/SP, 30 de Outubro de 2.018. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

--------------------------------------------
Certidão de Regularização Fundiária – CRF nº 24/2018

Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - VILA BARONE

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Pedro 
Procópio, nº 213, 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 268.473/11, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o loteamento denominado VILA 
BARONE, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, consolidado na década de 
80, localizado no perímetro urbano, ao Norte do Município, com acesso pela Rua Arnaldo, região da Fazendinha, com 
área de 4.022,96 m², composto por 13 (Treze) lotes, duas Quadras denominadas “A” e “B”, sistema viário denominado 
Rua Arnaldo, objeto da Transcrição n° 7.989, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi 
REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona Especial de 
Interesse Social (ZEIS), promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização 
Urbanístico e Ambiental nº 16 datado de 17/08/18; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e 
não há compensações urbanísticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; CERTIFICA, ainda, que esta 
Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio objetos das Transcrição nº 7.989 e os responsáveis pela 
implantação do loteamento; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: lotes 06 e 09 da Quadra 02 do loteamento 
Jardim Leda, objeto das matrículas nº 3.974 e 54.253 respectivamente e Empresa Metropolitana de Águas e Energia 
- EMAE e terceiros interessados nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, que após o 
decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das 
matrículas individualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme cadastro 
físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, classificados como interesse social ou 
específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos 
outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isenção de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; 
ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim 
de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo 
legitimado quando do seu registro. Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos 
pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. 
Em Santana de Parnaíba, aos 7 dias do mês de novembro de 2018. Eu,                              Anna Erica de Camargo Prado 
Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 

LISTAGEM DOS LEGITIMADOS BENEFICIÁRIOS
CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 024/2018
Processo Administrativo nº 268.473/11

REURB S - loteamento VILA BARONE, Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

NOME CPF TITULAÇÃO QUAD. 
ATUAL

LOTE 
ATUAL

LOTEA-
MENTO

SILVANIA APARECIDA MENDES LA-
ZARINI/ ANTONIO LAZARINI SOARES

181.812.248-09/ 
068.881.378-05

POSSE A 3
VILA

BARONE

ODILON AZEVEDO DUMONT AULUS 
BRUNO RAVENA JUNIOR

858.632.388/87 FUNDIÁRIA A 4
VILA

BARONE

TEREZA LUIZA DA SILVA/                       
JACÓ MANOEL DA SILVA

148.020.308/43/ 
013.397.208-92

FUNDIÁRIA B 1
VILA

BARONE

MARIA DOS SANTOS SILVA/                 
JOÃO JOSÉ DA SILVA

994.434.308-00/ 
33.119.567-7

FUNDIÁRIA B 2
VILA

BARONE

JOSEFA ILZA DA SILVA OLIVEIRA/ 
SALVADOR BENEDITO OLIVEIRA

107.460.528/47/ 
091.129.518-62

FUNDIÁRIA B 5
VILA

BARONE

REURB E -  loteamento VILA BARONE, nos termos do § 4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; os direitos 
reais outorgados através de Legitimação Fundiária de Interesse Específico, deverão ser acompanhados de Título 
individualizado a ser apresentado pelo ocupante ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no ato do seu registro.

NOME CPF TIPO DE LE-
GITIMAÇÃO

QUAD. 
ATUAL

LOTE 
ATUAL

LOTEA-
MENTO

MARIA DO CARMO DELIZETE DE 
ANDRADE

270.823.978-36
LEGITIMAÇÃO 

FUNDIÁRIA
A 5

VILA
BARONE

Em Santana de Parnaíba/SP, 07 de novembro de 2.018. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

--------------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária Urbana – CRF nº 26/2018

PÓLO CURURUQUARA - REURB E

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Rua Pedro 
Procópio, nº 213, 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 397.447/2017, CERTIFICA que o loteamento denominado PÓLO CURURUQUARA, consolidado e im-
plantado à cidade anterior a 22 de dezembro de 2016, localizado no perímetro urbano, com acesso pela Avenida Charles 
Goodyear, altura do km 41 da Rodovia Presidente Castelo Branco, região do Cururuquara, Santana de Parnaíba, em Zona 
de Uso Predominantemente Industrial Tipo 2 - ZUPI-2, objeto das Matrículas nº 197.870, 135.440 e 135.439 oriundas 
do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, composto por 07 (sete) Lotes denominados “Área 1 a 7”, 01 (uma) Área 
Institucional, 01 (uma) Área Verde e Sistema Viário, com área de 219.480,81m², foi REGULARIZADO através de Projeto 
de Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb E, aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através 
do Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental anexo; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial; 
sendo certo, que a implantação do trecho do sistema viário projeto se dará nos termos do Termo de Compromisso Ur-
banístico celebrado entre os loteados e a Municipalidade, constante do referido processo administrativo; a compensação 
ambiental se dará através da Área Verde devidamente descrita no projeto e memorial com área de 26.736,15 m²; ainda, 
informa que o núcleo é dotado de Área de Preservação Permanente, que deverá ser averbada nas referidas matrículas, 
e sua preservação e revegetação realizada conforme exigência estabelecidas em Termo de Compromisso celebrado 
entre as partes; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio objeto das Matrículas nº 
197.870, 135.440 e 135.439,   oriundas do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri; responsáveis pela implantação 
do núcleo; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: Matrícula nº 4517, Transcrição 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 
8.107 e 8.108, Matrícula nº 4.090, Matrícula nº 146.902, Transcrição nº 9.680, 9.679 e Matrícula nº 151.239, e após o 
decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb E; dessa forma, apto ao registro e a titulação de seus 
ocupantes, com o registro dos direitos reais outorgados aos legitimados, conforme cadastro físico e social integrantes 
do referido processo administrativo e listagem anexa; Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente os requi-
sitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  
Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 07 dias do mês de novembro de 2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado                           
, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e  Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 - LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS
Reurb E - LOTEAMENTO PÓLO CURURUQUARA, Processo Administrativo nº 397.447/2017, nos termos da Lei Federal 
nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

REURB E

NOME CNPJ TITULAÇÃO
QUAD. 
ATUAL

LOTE 
ATUAL

LOTEA-
MENTO

ANCLA PARTICIPAÇÕES
E NEGÓCIOS LTDA

04.821.486/0001-80 FUNDIÁRIA ÚNICA ÁREA 1
PÓLO 

CURURU-
QUARA

JPS ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PRÓPRIOS LTDA

09.256.669/0001-13 FUNDIÁRIA ÚNICA ÁREA 2
PÓLO 

CURURU-
QUARA

NITTO DENKO AMÉRICA
LATINA LTDA

04.140.522/0001-40 FUNDIÁRIA ÚNICA ÁREA 3
PÓLO 

CURURU-
QUARA

NITTO DENKO AMÉRICA
LATINA LTDA

04.140.522/0001-40 FUNDIÁRIA ÚNICA ÁREA 4
PÓLO 

CURURU-
QUARA

ANCLA PARTICIPAÇÕES
E NEGÓCIOS LTDA

04.821.486/0001-80 FUNDIÁRIA ÚNICA ÁREA 5
PÓLO 

CURURU-
QUARA

ANCLA PARTICIPAÇÕES
E NEGÓCIOS LTDA

04.821.486/0001-80 FUNDIÁRIA ÚNICA ÁREA 6
PÓLO 

CURURU-
QUARA

REALIBRAS URBANISMO LTDA / 
(SÓCIO) SOCIEDADE CONDE DE 

IMÓVEIS LTDA

03.940.024/0001-19 
/ 60.832.755/0001-

84
FUNDIÁRIA ÚNICA ÁREA 7

PÓLO 
CURURU-
QUARA

Em Santana de Parnaíba, aos 07 dias do mês de novembro de 2018. Publique-se, Arquive-se e  Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

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

ERRATA
Anexo 01 - LISTA DE OCUPANTES - CRF 009/2018 - RECANTO DAS SAMAMBAIAS

Em correção a Lista de ocupantes da Reurb S do loteamento RECANTO DAS SAMAMBAIAS , Processo Administrativo nº 
268.692/2011 , publicada na edição 249/2018 o ocupante listado abaixo, segue a seguinte errata:

Onde lê-se:
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NOME CNPJ TITULAÇÃO QUAD. ATUAL LOTE ATUAL LOTEAMENTO

DARLEI APARECIDA DA SILVA
MARCOS CARNEIRO BRAGA

035.594.016-74
035.594.016-74

FUNDIÁRIA A 28
RECANTO DAS
SAMAMBAIAS

Lê-se:

NOME CNPJ TITULAÇÃO QUAD. ATUAL LOTE ATUAL LOTEAMENTO

DARLEI APARECIDA DA SILVA
MARCOS CARNEIRO BRAGA

035.594.016-74
043.396.506-17

FUNDIÁRIA A 28
RECANTO DAS
SAMAMBAIAS

Santana de Parnaíba, aos 31 dias do mês de Outubro de 2018.
Publique-se. Arquive-se. Registre-se

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

--------------------------------------------
ERRATA

LISTA COMPLEMENTAR

Anexo - LISTA COMPLEMENTAR - CRF 03/2018 - VERSÃO 2 - VILA DEL RÉ

Em correção a Lista complementar de ocupantes da Reurb S do loteamento  VILA DEL RÉ , Processo Administrativo nº 268.472/2011, publicada na edição 249/2018 o ocupante 
listado abaixo, segue a seguinte errata:

ONDE LÊ-SE:

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA LOTE LOTEAMENTO

ARABELA ARAUJO MAXIMO / CARLOS RO-
BERTO MAXIMO

10.510.398-21 / 893.954.848-53 LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA A 5A VILA DEL RÉ

JOSE MARCOS FARIAS DA COSTA 125.467.758-55 LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA A 7 VILA DEL RÉ

LÊ-SE:

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA LOTE LOTEAMENTO

ARABELA ARAUJO MAXIMO / CARLOS RO-
BERTO MAXIMO

103.510.398-21 / 893.954.848-
53

LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA A 5A VILA DEL RÉ

JOSE MARCOS FARIAS DA COSTA 125.467.758-55 LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA A 7 VILA DEL RÉ

Santana de Parnaíba , 5 de novembro de 2018.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

 
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 101/18 de 05/11/18 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao servidor JOSÉ ALVES NETO, portador do 
RG n.° 35.794.354-5 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 102/18 de 05/11/18 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora MARLENE APARECIDA FERREIRA 
DE SOUZA, portadora do RG n.° 13.395.833-4 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 103/18 de 05/11/18 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais a servidora NEUZA ALVES DOS SANTOS, 
portadora do RG n.° 36.742.228-1 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 104/18 de 05/11/18 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao servidor FRANCISCO NONATO GOMES, 
portador do RG n.° 57.559.083-X SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

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

Portaria n.º 105/18 de 08/10/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para a SRA. MARCIA APARECIDA 
ZAGO portadora do RG. n.º 17.993.131-3 SSP/SP, em razão do falecimento do servidor FABIO RENATO PEREIRA.

Santana de Parnaíba, 05 de Novembro de 2018.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE
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EDITAL DE CHAMAMENTO E SELEÇÃO PARA PREMIAÇÃO DE INICIATIVAS DA “REDE DE PONTOS DE CULTURA
DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO”

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 49, de 16 de outubro de 2018

O Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Cultura do Estado, torna público o presente Edital 
de premiação da “REDE DE PONTOS DE CULTURA DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO”, do Ministério da Cultura, instituída pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, regulamentada pela Instrução 
Normativa nº 8, de 11 de maio de 2016, nos termos da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, da Portaria MinC 
nº 29 de 21 de maio de 2009, da Lei n° 8.666, de 21 de junho 1993, no que lhe for aplicável da Lei nº 9784 de 29 de 
janeiro de 1999, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e demais alterações e nas condições do Termo 
de Convênio/MinC n⁰ 792556/2013 – cadastrado no Programa n 4200020130044 – Renovação de Redes Estaduais 
de Cultura - FNC, celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo – SEC/SP e o Ministério da Cultura 
(MinC)/Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC), atual Secretaria da Diversidade Cultural (SDC) , em 
24/12/2013, e nas exigências estabelecidas neste Edital e respeitando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, transparência, isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, gratuidade e 
acesso à inscrição.

1. DO OBJETO
1.1. Este Edital tem por objeto a premiação de 544 (quinhentas e quarenta e quatro) iniciativas culturais, para 
reconhecimento de Pontos de Cultura já certificados ou não, a fim de fomentar o reconhecimento, articulação e 
fortalecimento da Rede Cultura Viva no Estado de São Paulo, com o propósito de reconhecer ações de formação; 
assistência e intercâmbio; participação social e mobilização em rede; informação, promoção e comunicação, da 
seguinte forma:
I. Por meio de repasse de recurso: 100 (cem) prêmios para entidades culturais sem fins lucrativos com constituição 
jurídica e 44 (quarenta e quatro) prêmios para Coletivos Culturais sem constituição jurídica, com atuação reconhecida 
pelas boas práticas sociais no campo artístico cultural comprovada há pelo menos 3 (três) anos

2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência da presente seleção pública será de 8 meses, contados a partir da publicação da homologação 
do resultado final desta seleção, prorrogável por uma única vez por igual período.

3. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Para os fins deste edital, as iniciativas culturais deverão comprovar a realização de atividades relacionadas com 
as ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva, conforme estabelecido na Lei nº 13.018/2014, a saber:
I cultura, comunicação e mídia livre;
II interc mbio e residências artístico-culturais;
III cultura e educação;
IV cultura e saúde;
V conhecimentos tradicionais;
VI cultura digital;
VII cultura e direitos humanos;
VIII economia criativa e solidária;
IX livro, leitura e literatura;
X memória e patrimônio cultural;
XI cultura e meio ambiente;
XII cultura e juventude;
XIII cultura, infância e adolescência
XIV agente cultura viva;
XV cultura circense;
XVI outras ações que vierem a ser definidas em regulamentação pelo órgão gestor da Política Nacional de Cultura Viva.

3.2. No caso dos Coletivos Culturais sem constituição jurídica, o prêmio será repassado à pessoa física indicada 
expressamente pelo Coletivo Cultural como seu representante para essa finalidade.
3.3. No caso de Coletivos Culturais, será retido na fonte o valor do imposto de renda, de acordo com as alíquotas 
previstas na legislação vigente à época do pagamento.
3.4. No caso dos prêmios concedidos a entidades culturais, inexiste a obrigação de retenção na fonte, podendo 
haver a incidência do tributo, cujo recolhimento ficará a cargo do beneficiário, caso este não desfrute de isenção 
expressamente outorgada por lei.
3.5. Na hipótese de não haver número suficiente de iniciativas classificadas em qualquer uma das categorias descritas 
no item 1.1, I, o quantitativo de prêmios bem como os valores restantes de cada categoria, poderão ser remanejados 
para as outras categorias, desde que destinados a candidatos classificados, conforme ordem de classificação e o valor 
da premiação correspondente à categoria.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O presente concurso compreenderá as seguintes fases:
I. Inscrição;
II. Habilitação: de caráter eliminatório;
III. Seleção de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão submetidos somente os candidatos 
habilitados na fase anterior; e
IV. Homologação: ato administrativo por meio do qual é confirmado o resultado final do concurso. Nessa fase serão 
conhecidos os candidatos selecionados para recebimento dos prêmios. Entende-se por iniciativa habilitada aquela que 
encaminhar, no momento da inscrição, a documentação obrigatória de acordo com as categorias previstas neste Edital
4.2 Entende-se por iniciativa classificada aquela que obtiver na fase de seleção das iniciativas nota final mínima de 60 
(sessenta) pontos, podendo, com isso, ser reconhecida como Ponto de Cultura nos termos do item 14.2 deste Edital.
4.3 Entende-se por iniciativas selecionadas as que obtiverem as maiores notas levando-se em conta os critérios de 
seleção, a regionalidade e o processo de desempate, nos termos dos itens 12.7 e 12.8, sendo automaticamente 
certificadas como Ponto de Cultura, nos termos do item 14.1 deste edital.
4.4 A seleção das propostas não obrigará a Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo a repassar imediatamente 
os recursos ou os kits culturais às instituições ou coletivos culturais, caracterizando apenas expectativa de direito para 
os selecionados.

5. DO INTERVENIENTE E AUTORIZAÇÃO
5.1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura premiará 544 iniciativas que 
comprovem o desenvolvimento de atividades culturais, no Estado de São Paulo.
5.2. O acordo firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Cultura, por intermédio da Secretaria da 
Diversidade Cultural, e o Estado de São Paulo, tem como instrumento o Convênio 792556/2013 – cadastrado no 
Programa n 4200020130044 – Renovação de Redes Estaduais de Cultura- FNC e o Termo Aditivo, de 02/2017 de 14 
de março de 2018, que visa a descentralização da PNCV por meio de recursos orçamentários.
5.3. O público-alvo dessa ação são entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e coletivos sem fins 
lucrativos, sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades 
culturais em suas comunidades do Estado de São Paulo.

6. DOS RECURSOS
6.1. Os custos administrativos do processo seletivo serão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
6.2. Os custos das premiações por meio de repasse financeiro serão de R$ 8.640.000,00 (oito milhões e seiscentos 
e quarenta mil reais).
6.3. Os custos das premiações por meio de kits culturais serão de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 
reais)
6.4. Os recursos deste processo seletivo, assim como do repasse feito às instituições da sociedade civil sem fins 
lucrativos selecionadas e as ações de capacitação, articulação e registro terão como fonte: Termo de Convênio 
nº 792556/2013, celebrado entre o Ministério da Cultura, por intermédio da Secretaria da Diversidade Cultural, 
doravante denominado Concedente, e o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, doravante denominado 
Convenente – cadastrado no Programa n 4200020130044 – Renovação de Redes Estaduais de Cultura - FNC no valor 
de R$15.000.000,00 à conta do projeto/atividade: Política Nacional de Cultura Viva - Rede do Estado de São Paulo, 
Programa de Trabalho 13.392.1218.2304.0000 da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
6.5. O apoio concedido não poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros 
programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais.

7. DA PREMIAÇÃO
7.1. A premiação se dá em duas categorias:
7.1.1. Premiação financeira: Serão premiados 100 (cem) entidades culturais sem fins lucrativos e 44 (quarenta e 
quatro) Coletivos culturais, melhor classificados no processo seletivo, que receberão o valor integral bruto de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais) como forma de premiação às iniciativas culturais já desenvolvidas.
7.1.2. Premiação em Kits Culturais: Serão premiadas 400 (quatrocentas) entidades culturais sem fins lucrativos que 
receberão um dos dois Kits Culturais fornecidos pela Secretaria de Estado da Cultura: Kit Audiovisual ou Kit Musical, no 
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada Kit, de acordo com a listagem dos itens no Anexo 1 e com o especificado 
pela entidade cultural no Anexo 2 deste Edital.

8. DAS VEDAÇÕES
8.1. Somente poderão habilitar-se para este certame pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou 
coletivos culturais sem constituição jurídica, com sede no Estado de São Paulo, com finalidade ou natureza cultural, 
que comprovem a realização de atividades culturais há, no mínimo, 3 anos.
8.2. Não podem participar, sob pena de imediata inabilitação:
a) Microempreendedor individual - MEI;
b) Instituições com fins lucrativos;
c) Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, 
suas mantenedoras e associações de pais e mestres;
d) Fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresas;
e) Entidades integrantes do “Sistema S” (SESC, SENAC, SES , SENA , SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR e outros);
f) Instituições ou coletivos culturais com parceria vigente com o Ministério da Cultura, cujo objeto da parceria seja 
a implantação de Pontos/Pontões de Cultura, com Termo de Compromisso Cultural vigente e parcelas financeiras a 
receber;
8.3. Além disso, não podem se inscrever neste processo de seleção as entidades privadas e os coletivos culturais que 
possuam dentre os seus dirigentes:
a) Membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União, ou 
respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; e
b) Servidor público vinculado ao Governo do Estado de São Paulo ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.
8.4. O proponente deverá apresentar declaração da não ocorrência das hipóteses previstas nos itens 8.2 e 8.3, como 
parte da documentação da inscrição (item “d” do Anexo 4).
8.5. É vedada a inscrição de entidade privada sem fins lucrativos, com natureza jurídica, na categoria de “Coletivos 
Culturais”, sendo este motivo de eliminação em qualquer fase do Edital.

9. DAS INSCRIÇÕES
9.1. As inscrições serão efetuadas em um período de 45 dias, compreendido entre os dias 18 de outubro de 2018 a 
01 de dezembro de 2018.
9.1.1. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo sistema on-line disponível no endereço eletrônico www.proac.
sp.gov.br/pontosdecultura.
9.1.2. Não serão aceitas inscrições protocoladas na Secretaria de Cultura do Estado ou enviadas por via postal ou ainda 
enviadas para endereços eletrônicos da Secretaria.
9.2. Os candidatos que desejarem participar desta seleção devem enviar sua iniciativa por meio do sistema on-line à 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, composta pelos seguintes documentos devidamente assinados pelos 
seus representantes legais, necessariamente nessa ordem:
9.2.1. Entidade Cultural (com CNPJ):
I. Documentação em um único arquivo de até 12Mb em formato ‘pdf’:
a) Formulário de inscrição, conforme modelo (Anexo 2), devidamente preenchido e assinado pelo representante legal 
da entidade cultural;
b) Declaração da não ocorrência das hipóteses previstas nos itens 10.2 e 10.3 e seus subitens (Anexo 4)
c) Relatório de atividades na área de atuação, bem como, cópias de materiais diversos que permitam aos avaliadores 
verificarem a atuação da entidade cultural, tais como: cartazes, folders, fotografias, material audiovisual (DVDs, CDs, 
folhetos, matérias de jornal, páginas da internet, outros materiais) ou publicações impressas. Além disso, os candidatos 
poderão apresentar materiais que julguem significativos para a avaliação, tais como depoimentos, programas, convites 
de eventos, entre outras formas de registro das ações referentes ao objeto do Edital.
II. Documentação em um único arquivo de até 5Mb em formato ‘pdf’:
d) Cópia do Estatuto Social da entidade cultural e, caso tenha sido atualizado, cópia da atualização;

e) Cópia da ata de eleição ou do termo de posse do dirigente em exercício;
III. Documentação complementar (não obrigatória):
f) Informações adicionais da iniciativa cultural por meio de link no endereço eletrônico www.youtube.com.br, no local 
indicado no sistema online.
9.2.2. Coletivo Cultural (sem CNPJ): I. Documentação em um único arquivo de até 12Mb em formato ‘pdf’:
a) Formulário de inscrição, conforme modelo (Anexo 2), devidamente preenchido e assinado pelo representante do 
coletivo cultural;
b) Carta de Autorização do Coletivo Cultural indicando pessoa física como seu representante para os fins previstos 
neste Edital (Anexo 3)
c) Declaração da não ocorrência das hipóteses previstas nos itens 8 e 10 e seus subitens (Anexo 4);
d) Relatório de atividades na área de atuação, bem como, cópias de materiais diversos que permitam aos avaliadores 
verificarem a atuação do coletivo cultural, tais como: cartazes, folders, fotografias, material audiovisual (DVDs, CDs, 
folhetos, matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais) ou publicações impressas. Além disso, os candidatos 
poderão apresentar materiais que julguem significativos para a avaliação, tais como depoimentos, programas, convites 
de eventos, entre outras formas de registro das ações referentes ao objeto do Edital.
II. Documentação complementar:
e) Cópia simples do RG e CPF do representante indicado pelo Grupo/Comunidade;
III. Documentação complementar (não obrigatória):
f) Informações adicionais da iniciativa cultural por meio de link no endereço eletrônico www.youtube.com.br, no local 
indicado no sistema online.
9.3. Cada candidato poderá apresentar somente uma iniciativa para a seleção. Na hipótese de haver mais de uma 
inscrição por candidato, todas as iniciativas apresentadas por este candidato serão inabilitadas.
9.4. Caso seja detectada a inscrição da mesma iniciativa por candidatos diferentes, todas serão desclassificadas. 9.5. 
Os modelos dos formulários e as instruções de preenchimento a que se refere o item 9.2 e seus subitens compõem os 
Anexos deste Edital e estão disponibilizados no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br/pontosdecultura
9.6. Os formulários devem ser enviados preferencialmente digitados.
9.7. A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo não se responsabiliza por inscrições que não forem contempladas 
por falta de energia elétrica, problemas/lentidão no servidor, na transmissão de dados, na linha telefônica ou em 
provedores de acesso dos usuários, entre outros.
9.8. A inscrição será considerada efetivada SOMENTE mediante confirmação eletrônica exibida ao final da inscrição.
9.9. A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo garantirá a publicação do Edital no Diário Oficial do Estado, com 
antecedência de 01 dia do início das inscrições e com ampla divulgação da íntegra do conteúdo descrito no edital, 
bem como versão em áudio, no portal, no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br/pontosdecultura. 9.10. A proposta 
encaminhada implica na prévia e integral concordância com todas as normas deste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO
10.1. À Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo compete a habilitação dos candidatos, por meio de Comissão 
Técnica de Habilitação, especialmente designada para este fim. 10.2. As inscrições que incorrerem nas vedações do 
item 8 serão eliminadas.
10.3. A candidatura que não se apresentar nas formas e prazos estabelecidos no item 8 e seus subitens será inabilitada.
10.4. A não apresentação de quaisquer dos documentos elencados nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 ou em desacordo com 
o estabelecido neste Edital implicará na imediata inabilitação da inscrição.
10.5. O resultado inicial da etapa de Habilitação será divulgado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo no 
Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br/pontosdecultura, fazendo constar da publicação:
- Nome da iniciativa;
- Nome da Entidade Cultural ou do Coletivo Cultural;
- Número do CNPJ da entidade cultural ou do CPF do representante indicado pelo coletivo cultural;
- Município e Unidade da Federação;
- Motivo da inabilitação.
10.6. Aos candidatos inabilitados caberá pedido de reconsideração à Comissão Técnica de Habilitação, no prazo de 
05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de publicação do resultado desta fase, exclusivamente por meio de 
formulário (Anexo 5) a ser enviado exclusivamente para o e-mail: editalpontosdecultura@sp.gov.br.
10.7. O pedido de reconsideração que tenha por finalidade encaminhar documentação que não foi entregue no prazo 
previsto de inscrição, neste regulamento, será indeferido.
10.8. A análise do pedido de reconsideração constará em ata da Comissão Técnica e o resultado final da etapa de 
habilitação será publicado no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico da Secretaria: www.proac.sp.gov.br/
pontosdecultura..

11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
11.1. A Comissão de Seleção será composta por, no mínimo, 20 (vinte) membros com notório saber e comprovada 
expertise na área específica relacionada ao edital de seleção, sendo 5 (cinco) representantes da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, 5 (cinco) representantes do Ministério da Cultura, indicados pela Secretaria da Diversidade 
Cultural, e 10 (dez) representantes da Sociedade Civil, indicados pelo Secretário da Cultura do Estado de São Paulo, 
com vistas a garantir o protagonismo e a participação social.
11.2. A publicação da lista de membros da Comissão de Seleção ocorrerá concomitante à publicação da lista dos 
classificados.
11.3. A presidência da Comissão de Seleção será exercida pelo Secretário de Cultura do Estado de São Paulo ou por 
pessoa por ele designada, a qual competirá o voto de qualidade.
11.4. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de participar da apreciação de iniciativas que estiverem 
em processo de avaliação nas quais:
- tenham interesse direto na seleção de determinada iniciativa;
- tenham participado como colaborador na elaboração da inscrição ou tenham participado da instituição juridicamente 
constituída proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou 
parente e afins até o segundo grau;
- estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou com respectivo cônjuge ou companheiro;
- tenham parentesco até segundo grau com candidatos habilitados;
11.5. O membro convidado que tiver qualquer dos impedimentos descritos no item 11.4 deve comunicar o fato à 
Comissão de Seleção, desistindo voluntariamente de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.
11.6. Os trabalhos da Comissão de Seleção serão registrados em ata, a qual será assinada por todos os membros 
presentes e encaminhada pela presidência da Comissão à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

12. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO
12.1. Ao avaliar as iniciativas, a Comissão de Seleção observará sua adequação à Política Nacional de Cultura Viva 
e os benefícios culturais, sociais e econômicos oferecidos às comunidades, de acordo com os seguintes critérios e 
pontuações.

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 Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2014 Educador Esportivo (Boxe): 001-Daniel da Silva-RG/SP-20.209.791-2. Professor de Dança (Jazz): 001- Silvana Passos da Silva-RG/SP-28.459.739-
9. Professor de Música (Piano Popular): 001- Suelen Fabiana Arcanjo-RG/SP-40.935.736-4. Professor de Música (Formação de Grupos Musicais – Orquestra/Banda): 001- 
Guilherme Sparrapan Muniz-RG/SP-43.497.241-1. Professor de Música (Trompete ou Trombone ou Tuba ou Bombardino ou Trompa e Musicalização Infantil): 002- Rafael 
Brás Rochinha Rodrigues-RG/SP-43.550.444-7. Concurso Público 001/2015 Agente de Organização Escolar: 044- Michelle Maria da Conceição-RG/SP-40.223.144-2; 045- 
Daniele Cristine Dias-RG/SP-34.417.839-0; 046- Jeane Oliveira Barbosa-RG/SP-36.940.998-X. Oficial de Manutenção (Pedreiro): 029- Edvaldo Macedo-RG/SP-26.752.898-X. 
Médico Plantonista: 127- Alessandra Godinho Pereira-RG/SP-2009355. Concurso Público 001/2016 Agente de Combate às Endemias: 014- Carlos Jorge Sabino Junior-RG/SP-
25.307.327-3; 015- Elaine Dutra Dias-RG/SP-32.785.818-7. Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços de Alimentação: 058- Willian de Jesus Ungaro-RG/SP-30.906.684-0. 
Oficial de Manutenção (Pintor): 017- Wagner Alexandre dos Santos Mansilha-RG/SP-22.879.187-X. Auxiliar de Farmácia: 003- Maria Carolina Ribeiro Almeida-RG/SP-38.047.115-
2. Técnico de Enfermagem: 075- Jocelma de Fatima dos Santos-RG/SP-28.411.056-5. Oficial Administrativo: 061- Victor Gabriel Chaves Leme-RG/SP-52.167.491-8; 062- Maria 
Ap. Silva Nunes de Oliveira-RG/SP-24.563.317-0. Fonoaudiólogo: 008- Márcia Akie Suzukawa Zavadzki-RG/SP-89.390.923. Médico com Especialização em Clínica Médica: 
008- Milton Peres-RG/SP-15.700.877-0. Médico com Especialização em Psiquiatria: 003- Luísa Carneiro Guerra Correia-RG/SP-20.770.927-0; 004- Lisiane Vargas-RG/SP-
1084325479. Concurso Público 002/2018 Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 012- Daniel Miranda Lewin-RG/SP-33.197.787-4; 013- Marcos Gonçalves de 
Almeida-RG/MG-13775721; 014- Daisy Kelly Aparecida Simões Santos-RG/SP-30.195.364-8. Concurso Público 005/2018 Agente de Serviços Públicos: 037- Ana Francisco da 
Silva-RG/SP-21.256.735-4; 038- Jose Jorge Sena dos Santos-RG/SP-27.655.078.

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 
Administração, à Rua Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico: 005- Maria Luisa Fontanella Bonifacio Neves-RG/SP-21.671.764-5.
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12.2. Serão desclassificadas as candidaturas que não obtiverem a nota final mínima de 60 (sessenta) pontos.
12.3. Se houver discrepância maior ou igual a 30 (trinta) pontos, no julgamento da Comissão de Seleção, entre os 
resultados das avaliações de um projeto, o mesmo passará por uma terceira avaliação.
12.4. Cada iniciativa será avaliada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão de Seleção, sendo que pelo menos 
um deles deve ser servidor ou funcionário da administração pública.
12.5. A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as notas dos avaliadores.
12.6. Será eliminada em qualquer fase do Edital a candidatura que tiver sua atuação e/ou material comprovadamente 
associado ao desrespeito aos direitos humanos
12.7. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato que tenha apresentado 
sucessivamente:
a) maior pontuação no critério I;
b) maior pontuação no critério II;
c) maior pontuação no critério III;
12.8. Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio, tal como determina, em caráter obrigatório, o 
§2º do art. 45, da Lei nº 8.666/93, aqui aplicada subsidiariamente.
12.9. O resultado inicial da etapa de Seleção será registrado em ata e divulgado pela Secretaria da Cultura do Estado 
de São Paulo no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico da Secretaria www.proac.sp.gov.br/pontosdecultura, 
fazendo constar da publicação:
I. Nome da iniciativa;
II. Nome da Entidade Cultural ou do Coletivo Cultural;
III. Número do CNPJ da entidade cultural ou do CPF do representante indicado pelo coletivo cultural;
IV. Município e Unidade da federação do candidato;
V. Nota final obtida na avaliação;
VI. Valor do prêmio ou do kit cultural;
12.10. Ao candidato será facultado pedido de reconsideração à Comissão de Seleção, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, a contar da publicação do resultado inicial da etapa de classificação no DOE, exclusivamente por meio de 
formulário (Anexo 6) e através do e-mail editalpontosdecultura@sp.gov.br.
12.11. O pedido de reconsideração à Comissão de Seleção não fundamentado não será aceito.
12.12. O presidente da Comissão de Seleção designará, entre seus membros, aqueles que farão o julgamento dos 
pedidos de reconsideração e, caso sejam procedentes, a reavaliação.
12.13. Caso a nota da iniciativa reavaliada seja inferior à nota inicial da etapa de Seleção, será mantida a nota dada 
originalmente pela Comissão.
12.14. Após analisados os pedidos de reconsideração à Comissão de Seleção, a Secretaria de Cultura publicará no 
Diário Oficial do Estado e na página www.proac.sp.gov.br/pontosdecultura o resultado dos mesmos e a homologação 
do resultado final do concurso, do qual não caberá qualquer recurso. 

13. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
13.1. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo divulgará mediante publicação no Diário Oficial do Estado e na 
página www.proac.sp.gov.br/pontosdecultura a homologação do resultado final do concurso, obedecida a ordem de 
classificação das notas obtidas pelos candidatos, e fazendo constar na publicação:
I. Nome da iniciativa
II. Nome da Entidade Cultural ou do Coletivo Cultural;
III. Número do CNPJ da entidade cultural ou do CPF do representante indicado pelo coletivo cultural;
IV. Município do candidato;
V. Nota obtida na avaliação;
VI. Valor do prêmio ou Kit Cultural; e
VII. Providências a serem tomadas pelos selecionados;
13.2. Os responsáveis pelas iniciativas culturais selecionadas deverão ser comunicados por e-mail, isentando-se a 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo da responsabilidade por problemas técnicos que por ventura impliquem 
no não recebimento da mensagem pelo destinatário.

14. DO CADASTRO NACIONAL DE PONTOS DE CULTURA E DA CERTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
14.1. Os candidatos selecionados na homologação do resultado final deste Edital que ainda não possuem Certificação 
Simplificada emitida pela Plataforma Rede Cultura Viva deverão se cadastrar (http://culturaviva.gov.br) para receberem 
a Certificação Simplificada pelo Ministério da Cultura, para o reconhecimento como Pontos de Cultura, conforme prevê 
a Instrução Normativa nº 08 de 11 de maio de 2016.
14.2. Os candidatos classificados na homologação do resultado final deste Edital que ainda não possuem Certificação 
Simplificada emitida pela Plataforma Rede Cultura Viva poderão ser certificados como Pontos de Cultura. Para 
receberem a Certificação Simplificada pelo Ministério da Cultura, deverão acessar a Plataforma Rede Cultura Viva 
(http://culturaviva.gov.br) e efetuar o cadastro com as informações obrigatórias, nos termos da Lei nº 13.018, de 22 de 
julho de 2014, e da Instrução Normativa MinC nº 08, de 11 de maio de 2016.

15. DA CONVOCAÇÃO
15.1. No prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da homologação, as iniciativas selecionadas deverão encaminhar 
a documentação complementar abaixo em um único arquivo em formato ‘pdf’ para o email editalpontosdecultura@
sp.gov.br, para recebimento do prêmio por meio de repasse de recursos e de kits culturais.
15.1.1 Documentação complementar para as entidades culturais selecionadas (para recebimento do prêmio por meio 
de repasse de recursos e de kits culturais):
a) Cópia simples do RG e CPF do dirigente da instituição;
b) Cópia simples de comprovante de endereço atual (últimos três meses antes da convocação) , tais como: 
lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, 
telefone, celular, contas de cartão de crédito, correspondência bancária, contrato de aluguel.
c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
d) Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE;
f) Comprovação da realização do cadastro na Plataforma Rede Cultura Viva, por meio de cópia da tela do cadastro 
realizado e concluído na internet ou por meio de cópia da Certificação Simplificada já emitida; e
g) Cadastro Financeiro atualizado, indicando agência, conta e banco para recebimento do recurso, em caso de 
candidatos convocados para recebimento de premiação financeira, de acordo com as categorias do item 1.1 (Anexo 9).
15.1.2. Documentação complementar para os coletivos culturais selecionados (para recebimento do prêmio por meio 
de repasse de recursos):
a) Cópia simples do RG e CPF do representante indicado pelo Coletivo Cultural;
b) Cópia simples do RG e CPF de todos os membros do Coletivo Cultural que assinaram o anexo 2 no momento da 
inscrição.
c) Cópia simples de comprovante de endereço atual (últimos três meses antes da convocação) do representante 
indicado tais como: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de 
concessionárias de água, luz, telefone, celular, contas de cartão de crédito, correspondência bancária, contrato de 
aluguel.
d) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida da União do responsável indicado pelo Coletivo 
Cultural;
e) Comprovação da realização do cadastro na Plataforma Rede Cultura Viva, por meio de cópia da tela do cadastro 
realizado e concluído na internet ou por meio de cópia da Certificação Simplificada já emitida; e
f) Cadastro Financeiro atualizado, indicando agência, conta e banco para depósito do recurso pelo representante 
indicado pelo coletivo, de acordo com as categorias do item 1.1 (Anexo 9).
15.1.3. Os documentos listados nos itens 15.1.1 e 15.1.2 serão verificados pela Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo, em atendimento ao art. 2º do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, e aqueles que não constarem em base 
de dados oficial da administração pública serão solicitados aos candidatos selecionados.
15.2. O candidato selecionado que atender ao ato convocatório constante do item 15.1 e apresentar pendências quanto 
à documentação complementar listada nos itens 15.1.1 ou 15.1.2, ou estiver em situação de inadimplência junto à 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI, ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN ou ao Cadastro Informativo 
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, terá o 
prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data de notificação da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo para 
saneamento das pendências e inadimplências.
15.3. O candidato selecionado e convocado que não atender ao ato convocatório no prazo constante do item 15.2, 
será colocado no final das listas de classificação, podendo a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo convocar, 
sucessivamente, o candidato melhor classificado, até completar-se o número total de prêmios disponíveis.
15.4. Ocorrendo impossibilidade de recebimento do prêmio ou dos kits culturais pelos selecionados ao fim do 
prazo estipulado no item 15.2, bem como nos casos de desistência, poderão ser convocados candidatos da lista de 
classificação, observada a ordem decrescente de pontuação e o prazo de vigência deste edital.
15.5. Em caso de falecimento ou substituição do dirigente da Entidade Cultural, deverão ser encaminhados os 
documentos do novo dirigente da instituição, bem como nova ata de eleição e de posse.
15.6. Em caso de falecimento da pessoa física indicada expressamente pelo Coletivo Cultural como representante, 
deverá ser indicado novo representante pelo Coletivo Cultural, bem como encaminhada a Carta de Autorização do 
Coletivo Cultural, com indicação expressa do novo representante.

16. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DA ENTREGA DOS KITS CULTURAIS
Os prêmios por meio de repasse de recursos serão repassados em uma única parcela, diretamente na conta bancária 
indicada pelo candidato selecionado.
16.1. Os prêmios por meio de kits culturais serão entregues presencialmente na Secretaria de Estado da Cultura, 
mediante assinatura de Termo de Autorização de Uso de Bens Móveis entre a Secretaria de Estado da Cultura e a 
Entidade Cultural selecionada (Anexo 7).
16.1.2. Após o término da vigência do Convênio nº 792556/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura 
de São Paulo – SEC/SP e o Ministério da Cultura (MinC)/Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC) – 
atual Secretaria da Diversidade Cultural (SDC) –, será assinado Termo de Doação de Bens Móveis entre a Secretaria 
de Estado da Cultura e a Entidade Cultural recebedora do kit cultural (Anexo 8), nos termos do Decreto Estadual nº 
51.027, de 04 de agosto de 2006.
16.2. O pagamento do prêmio e a entrega do kit cultural estão condicionados à adimplência dos candidatos junto à 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI e ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN, bem como à inexistência de 
registros em nome do candidato no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
do Estado de São Paulo – CAD N ESTADUAL” (www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual) e no endereço eletrônico de 
Sanções Administrativas (www.sancoes.sp.gov.br).
16.3. Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade jurídica, fiscal e tributária de modo a resolver 
com antecedência eventuais pendências.
16.4. O pagamento do prêmio a entidade privada sem fins lucrativos será realizado exclusivamente em conta corrente 
do Banco do Brasil, tendo a Entidade Cultural como titular. Para tanto, não poderá ser indicada conta utilizada para 
convênio.
16.5. O pagamento do prêmio a Coletivos Culturais será realizado em conta corrente do Banco do Brasil, tendo o 
candidato como único titular, não sendo aceitas contas poupança, contas-fácil, as contas-benefício tais como Bolsa 
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Família, Bolsa Escola, Aposentadoria, contas conjuntas, dentre outras.
16.6. Para o pagamento do prêmio à pessoa física, representante do Coletivo Cultural, será retido na fonte o valor do 
imposto de renda, de acordo com as correspondentes alíquotas previstas na legislação vigente à época do pagamento.
16.7. No caso de Coletivo Cultural, será conferida na data do pagamento a adimplência apenas da pessoa física 
indicada pelo coletivo como representante (Anexo 3).

17. DAS OBRIGAÇÕES DOS PREMIADOS
17.1. O candidato premiado deverá encaminhar à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contados a partir do recebimento do recurso ou do kit cultural, Relatório Descritivo das Atividades 
Desenvolvidas, no modelo disponibilizado pela Secretaria da Cultura do Estado, para fins de avaliação dos resultados 
promovidos a partir da premiação das iniciativas culturais, desde que assinados e salvos em formato PDF, através do 
endereço eletrônico editaispontosdecultura@sp.gov.br.
17.2. Os selecionados no presente regulamento poderão receber visitas técnicas e ser convidados a participar de 
eventuais reuniões propostas e custeadas pela Secretaria da Cultura do Estado, destinadas ao acompanhamento e 
avaliação dos resultados obtidos com a implantação da Rede Estadual de Pontos de Cultura de São Paulo.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Caberá à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo a supervisão, acompanhamento e fiscalização de todos 
os atos administrativos deste edital, podendo tomar providências em caso de eventuais irregularidades constatadas 
a qualquer tempo.
18.2. A seleção da iniciativa cultural no presente chamamento público está condicionada à existência de disponibilidade 
orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do candidato.
18.3. O material enviado ao presente regulamento não será devolvido, ainda que a iniciativa cultural não seja 
selecionada, cabendo à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo sua destinação.
18.4. Os casos omissos constatados na fase de seleção serão resolvidos pela Comissão de Seleção durante as 
reuniões para avaliação e para julgamento dos pedidos de reconsideração.
18.5. Os casos omissos constatados após a fase de seleção serão resolvidos pela presidência da Comissão de 
Seleção, ficando desde logo eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo, para dirimir eventuais 
questões relativas a este Edital. 18.6. Os prazos previstos neste edital iniciam e terminam em dia útil. No caso de o 
prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana ou ponto facultativo, será prorrogado para 
o primeiro dia útil subsequente.
18.7. Ao se inscrever, o candidato garante a inexistência de plágio na iniciativa, assumindo integralmente a autoria e 
respondendo exclusivamente por eventuais acusações ou pleitos nesse sentido.
18.8. O presente Edital ficará à disposição dos interessados no Portal da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
18.9. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas junto à Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, por meio do endereço eletrônico: editalpontosdecultura@sp.gov.br.

SÃO PAULO , 16 de outubro de 2018

_________________________________
Romildo Campelo

Secretário da Cultura do Estado de São Paulo
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