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para crianças e jovens da cidade em 2019

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

C
omo já é tradição em 
Santana de Parnaíba 
mais uma vez o clima 
natalino tomou conta da 

cidade e Campanha Natal Solidá-
rio 2018 foi um sucesso, promo-
vendo a alegria de mais de 5 mil 
crianças de toda a cidade.

Organizada pelo Fundo Social 
de Solidariedade e pela Secretaria 
de Assistência Social a campa-
nha angariou voluntários para be-
neficiar as crianças carentes da 

Mais de 5 mil crianças são beneficiadas com os presentes 
entregues pela Campanha Natal Solidário

MOBILIDADE

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

C
ontinuar melhorando o 
transporte público é uma 
das prioridades da prefei-
tura, que constantemente 

realiza reuniões e tratativas com 
as empresas que prestam servi-
ço na cidade visando beneficiar os 
munícipes. E na última semana  a 
concessionária que administra as 
linhas municipais realizou a reno-

Concessionária de transporte público
entrega novos ônibus para o município

cidade com presentes de natal. 
Milhares de empresários e mora-
dores do município se solidariza-
ram com a causa e colaboraram 
doando brinquedos, pares de sa-
pato e roupas (tudo novo).

 As entregas aconteceram 
no final de novembro e duran-
te o mês de dezembro nos co-
légios Aurélio Gianini, Colaço, 
Imídeo, Padre Anacleto, Paulo 
Freire, Tancredo Neves e Ulys-
ses Guimarães para as famílias 
pré-cadastradas e atendidas pe-
las unidades de assistência so-
cial do município.

vação de parte da frota com a en-
trega de três novos ônibus.

Os novos coletivos contam 
com sistema de freios ABS, entra-
das USB, portas com acionamen-
to elétrico, além de tecnologia que 
reduz a emissão de poluentes.

Os veículos entram em circu-
lação nas próximas semanas e 
vão compor o quadro de 12 ôni-
bus que realizam os itinerários 
municipais.

Foto: Marcio Koch

Perspectiva artística do colégio
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Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

dar aos 30 minutos, quando Ri-
chard Willians, aproveitando um 
cruzamento da esquerda, abriu o 
placar para o Colinas. Atrás no 
placar, o Leão do Morro esbo-
çou uma reação, partindo para o 
ataque, mas após uma falha da 
defesa, Lincon Santos, ampliou 
para 2 a 0 Colinas. Com a van-
tagem de 2 gols para o adversá-
rio, o Leão do Morro partiu para 
o tudo ou nada e Lincon Santos, 

em novo contra-ataque, recebeu 
sozinho, fazendo o 2º dele e o 3º 
do Colinas, fechando o placar e 
conquistando o tetracampeona-
to municipal de futebol sub-17. 

Na segunda decisão, Depor-
tivo Sampa e E.C. Refúgio deci-
diram a categoria sub-14, que 
foi eletrizante. O 1º gol aconte-
ceu após erro da saída de bola 
do Refúgio e que José Ronilson 
aproveitou a chance de inaugurar 
o marcador. Após tomar o gol, o 
Refúgio passou a tomar conta da 
partida, devido aos erros de fina-
lização do adversário. No final da 
primeira etapa, Gustavo Henrique 
aproveitou cruzamento e deixou 
tudo igual. No segundo tempo os 
dois times continuaram em bus-
ca do resultado e, aos 20 minu-
tos, a estrela de Gustavo Henri-
que brilhou novamente e com um 
chute de fora da área fez um go-
laço. Mas a alegria durou pouco. 
No minuto seguinte, em um rápi-
do ataque Luiz Fernando empa-
ta a partida, que foi decidida nas 
penalidades, onde a sorte brilhou 
para o time do Refúgio, que ven-
ceu por 4 a 3 e ficou com o título 
da categoria.

A 
Secretaria de Esportes 
da prefeitura fechou com 
chave de ouro a tem-
porada 2018 de futebol 

com duas partidas emocionan-
tes, válidas pelas decisões do 
campeonato municipal, catego-
rias sub-14 e sub-17.

Realizadas no campo muni-
cipal Elci Mendonça, no Jardim 
Isaura, a primeira decisão foi en-
tre as equipes do Colinas e Leão 
do Morro, que começaram o jogo 
cometendo erros de finalização, 
facilitando a vida dos goleiros, 
que não se sentiam ameaça-
dos. Mas isso começou a mu-

Atletas do Colinas posam com o troféu
de campeão de futebol sub-17

ESPORTE

Colinas e Refúgio conquistam
Campeonato Municipal de Futebol

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

No bairro Chácara Solar se-
rão duas escolas: o colégio Ri-
carda dará lugar a uma nova uni-
dade, com capacidade para 400 
alunos  dos ensinos fundamen-
tal e médio e está sendo cons-
truído um novo colégio, para os 
alunos do ensino fundamental, 
com capacidade para 900 estu-
dantes. Na Fazendinha, o local 
onde funcionava o PAM Fazendi-
nha será o novo Leda Caira, que 
contará com 400 novas vagas. 

No Jardim Itapuã, o novo colégio 
Magia das Cores está em ritmo 
acelerado e terá sua capacida-
de dobrada. E os moradores da 
Chácara das Garças e Cristal Pa-
rk passarão a contar com as pri-
meiras unidades educacionais 
da história dos seus bairros. So-
mados irão oferecer 1400 va-
gas.  Sítio do Rosário , Votupa-
rim e Jardim São Luís também 
contarão com novos colégios 
para o ano que vem.

O
s trabalhos em Santana 
de Parnaíba seguem a 
todo vapor em todas as 
áreas e na educação não 

é diferente. Em 2019 a prefeitu-
ra vai entregar 9 colégios novos, 
além de fazer a ampliação de ou-
tras três unidades escolares, am-
pliando a oportunidade de ensi-
no para mais de 5 mil crianças e 
adolescentes da cidade.

OBRAS

Novos colégios vão gerar mais de 5 mil vagas
para crianças e jovens da cidade em 2019

Moradores comemoram
a reinauguração da

Igreja Matriz

C
artão Postal de Santa-
na de Parnaíba, a Igreja  
Matriz Santa Ana foi rei-
naugurada no último do-

mingo (16) após 1 ano de res-
tauração da fachada externa.  

Para celebrar este importan-
te momento, foi realizada uma 
missa de Ação de Graças, mi-
nistrada pelo Bispo Diocesano 
de Jundiaí, Dom Vicente Costa, 
e a apresentação do coral sa-
cro de São Paulo. A missa con-
tou com a presença do chefe do 
executivo municipal, autorida-
des e de centenas de moradores 
e visitantes que acompanharam 

emocionados a reabertura de 
um dos mais importantes patri-
mônios da cidade.

Os recursos para a restaura-
ção foram obtidos após a apro-
vação do projeto “Santa Ana 
preservação da Cultura e da Fé”, 
enviado pela Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo ao Fun-
do dos Interesses Difusos (FID), 
órgão presidido pela Secreta-
ria Estadual da Justiça e da Ci-
dadania de São Paulo. Para a 
restauração foi aplicado o mé-
todo construtivo para bens his-
tóricos/culturais observando os 
preceitos de conservação e res-
tauração aprovados pelos ór-
gãos  responsáveis.

Texto: Alessandra Terra
Foto: Fabiano Martins

CULTURA

Imagem do novo colégio do bairro Chácara Solar (Ricarda) que está 
com as obras avançadas. No detalhe perspectiva de como ficará a nova 
unidade de ensino.

Fiéis acompanham celebração da missa de 
Ação de Graças na reabertura da Igreja Matriz

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cerca de 600 munícipes recebem óculos de grau este ano
  Texto: Renato Menezes

Foto: Sandro Almeida

C
om o intuito de pro-
porcionar melhores 
condições visuais 
aos moradores ca-

dastrados nas unidades as-

sistenciais do município, a 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social entregou 
cerca 80 óculos de grau. 

Realizada no Colégio Cola-
ço, a entrega foi feita pela As-
sistência Social, beneficiando 

Prefeitura avança na construção de 9 escolas em diversas regiões do município

os munícipes atendidos pelas 
unidades de assistência social 
(CRAS e NAS) da cidade.

Com os novos óculos 
de grau, os moradores vão 
substituir os antigos, me-
lhorando a visibilidade, além 

de contribuir com a saúde, a 
qualidade de vida e a convi-
vência social. De acordo com 
o secretário Fábio Mendonça, 
neste ano, cerca de 600 pes-
soas receberam novos ócu-
los de grau.

Dos colégios que encon-
tram-se em funcionamento na 
rede, as unidades dos bairros 
Parque Santana (Dona Celi-
na), Fazendinha (Maria Cla-
ra Machado) e Surú (Sebas-
tião Athayde) serão ampliadas, 
criando mais 720 vagas para 
os alunos da região. Com essas 
novas unidades, até o final de 
2019 o corpo discente (alunos) 
passará a ser de aproximada-
mente 40 mil estudantes. 

“Fiquei feliz com o presente e principalmente 
em ver que a Casa do Senhor está mais bonita 
ainda e Ele merece o melhor de todos nós” .

Dom Vicente Costa – Bispo Diocesano de Jundiaí

Texto: Alessandra Terra
Foto: Marcio Koch

tos, na Fazendinha.
O evento contou com a par-

ticipação do chefe do executi-
vo municipal, representantes do 
legislativo, autoridades munici-
pais, além dos familiares e ami-
gos dos formandos. Cerca de 
500 alunos receberam os cer-
tificados de conclusão dos cur-
sos de informática básica; pe-
dreiro assentador, recepção e 
atendimento, time do emprego, 
pintura e texturização, hidráuli-
ca residencial, drywall e gesso 

básico, assistente administrati-
vo, RH e técnico de vendas.

Nos últimos anos, aproxi-
madamente 6 mil pessoas, dos 
quais neste ano foram 1800 
pessoas, concluíram os cur-
sos, adicionando ao currícu-
lo do morador parnaibano uma 
profissão que fará com que ele 
tenha mais oportunidades no 
mercado de trabalho ou se tor-
nem um profissional autôno-
mo, ajudando a complementar 
a renda familiar. 

V
isando promover quali-
ficação profissional aos 
moradores de Santana 
de Parnaíba, a Secreta-

ria de Emprego, Desenvolvimen-
to, Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (SEMEDES) realizou na 
última terça-feira (18) a cerimô-
nia de formatura dos participan-
tes dos cursos de qualificação 
profissional, no ginásio de es-
portes Vereador Reinaldo San-

Aproximadamente 500 alunos se formaram nos cursos profissionalizantes oferecidos pela prefeitura 

GERAL

Cerca de 500 pessoas se formaram nos cursos 
de qualificação profissional da prefeitura 

“Fiquei muito feliz em ter ajudado a minha equipe e de 
sair daqui com o titulo. Agradeço a toda a torcida que 
nos apoiou, aos meus colegas de time e ao treinador que 
confiou em mim, além de parabenizar a prefeitura, por ter 
feito esse campo que é muito bom e de qualidade. Estão 
de parabéns” .
Gustavo Henrique – Atleta do E.C. Refúgio

“Estou muito satisfeita não apenas com o novo óculos, 
que vai me ajudar a enxergar melhor, mas também com 
todo o atendimento realizado pelas equipes do CRAS e 
da saúde. Parabéns a todos os envolvidos nestas ações 
sociais” .

Argomecinda Silva  - moradora do Parque Santana
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ATOS OFICIAIS

DECRETO N° 4.188, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.
(Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, imóvel localizado na Rua Estrela 
Dalva, no bairro Chácara do Solar, Setor 3, Santana de 
Parnaíba, e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para  fins  de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, imóvel localizado na 
Rua Estrela Dalva, caracterizado pelo “Lote 21”, da “Quadra 70”, 
no bairro Chácara do Solar, Setor 3, Santana de Parnaíba-SP, que 
consta pertencer a HID MIGUEL, ou quem de direito, constituído 
de 4.875,00m² (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco metros 
quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo anexos, 
que ficam fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. O imóvel declarado de utilidade pública, na 
forma do art. 1º, destina-se a construção de Colégio Municipal.

Art. 3º. A desapropriação de que trata este Decreto é de 
natureza URGENTE, para efeitos de imediata imissão de posse da 
área em referência, em conformidade com o disposto no artigo 15 
do Decreto Lei nº 3.365/41 e posteriores alterações.

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução deste 
Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
constante do orçamento vigente.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO  N° 4.189, DE 13 DE DEZEMBRO  DE  2018. 
(Altera o Decreto nº 3.972, de 19 de abril de 2017, 
que declarou de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, área de terras localizada no Loteamento 
Refúgio dos Bandeirantes).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art. 1º. O “caput” e a alínea “a” art. 1º, do Decreto nº 
3.972, de 19 de abril de 2017, com alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 4.171, de 5 de novembro de 2018, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, áreas de 
terras abaixo caracterizadas, que somam 29.292,88m² (vinte 
e nove mil, duzentos e noventa e dois metros e oitenta e oito 
centímetros quadrados), localizadas no Loteamento Refúgio dos 
Bandeirantes - Santana de Parnaíba-SP, tudo conforme plantas e 
memoriais descritivos anexos, que ficam fazendo parte integrante 
deste Decreto, a saber:

a) área de 27.965,60m², localizada na Estrada 
Rosemary Hidalgo dos Santos, (Fazenda Santo André), 
Loteamento Refúgio dos Bandeirante, que consta pertencer a 
LOISE ZORZI DURAZZO, PEDRO LUIZ DURAZZO, MARIA EDILI 
DURAZZO, EGLE DURAZZO FERREIRA, FRANCISCO PAULO 
DURAZZO e MARA SILVIA JAMPIETRO DURAZZO, ou quem de 
direito;”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-----------------------------------------
DECRETO Nº 4.190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional 
suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso 
III, alínea a, da Lei Municipal nº 3.657, de 08 de 
novembro de 2017, decreta:

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

segue:

02-PODER EXECUTIVO
0223-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0223-4.4.9051-1545100381037 - Obras e Instalações
 Extensão da Rede de Iluminação Pública, 
 Distribuição de Energia Elétrica  e  Afins  
 (Código Contábil 693)....................................

R$ 1.247.863,00

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar 
referido no art. 1º, deste  decreto, será coberto com excesso de 
arrecadação, previsto no inciso II, do § 1º, c.c., § 3º, do art 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64, a seguir expostos:

Especificação da Receita
Valor Orçado 

Exercício 2018
Valor Projetado 
Exercício 2018

Superávit Estimado 
Exercício 2018

2000.00.0.0.00.00 – Receitas de 
Capital

   

2100.00.0.0.00.00 – Operação de 
Crédito Interna

  
 

2110.00.0.0.00.00 – Operações de 
Crédito - Mercado Interno

  
 

2119.00.0.0.00.00 – Outras Operações 
de Crédito - Mercado Interno

   

2119.00.1.1.00.00 – Outras Operações 
de Crédito - Mercado Interno - Principal

2119.00.1.1.01.00 – Outras Operações 
de Crédito - Mercado Interno - FINISA

- 1.247.863,00 1.247.863,00

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

Santana de Parnaíba, 14 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO Nº 4.191, DE 14 DE DEZEMBRO  DE  2018.
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional 
suplementar).

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

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

02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.32-1236100522094- Material, Bem  ou  Serviço  
para  Distribuição Gratuita
 Despesas com Distribuição Gratuita - 
Merenda Escolar 
 Secretaria  Municipal  de  Educação 
 (Código Contábil 141) R$ 35.000,00

0213-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
0213-3.3.90.30-1339200272045- Material de Consumo
 Despesas de Custeio - Secretaria 
 Municipal  de Cultura e Turismo
 (Código Contábil 218) R$ 30.000,00
 SOMA  R$   65.000,00
 
 Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar 
referido no artigo 1º, deste decreto, será coberto com recursos 
previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, 
resultante de anulação parcial a seguir exposta:

02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.32-1236100522094- Material, Bem  ou  Serviço  
para  Distribuição Gratuita
 Despesas com Distribuição Gratuita - 
Merenda Escolar 
 Secretaria  Municipal  de  Educação 
 (Código Contábil 142) R$ 35.000,00

0213-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
0213-3.3.90.39-1339200272045- Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica
 Despesas  de Custeio - Secretaria 
 Municipal  de  Cultura e Turismo
 (Código Contábil 222) R$ 30.000,00
 SOMA R$   65.000,00

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

Santana de Parnaíba, 14 de dezembro de 
2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO  N° 4.192, DE 17 DE DEZEMBRO  DE  2018. 
(Altera o Decreto nº 4.160, de 11 de outubro de 
2018, que declarou de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, imóvel localizado na Avenida Yojiro 
Takaoka, Alphaville, Santana de Parnaíba, e dá outras 
providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 

DECRETA:
Art. 1º. O art. 1º, do Decreto nº 4.160, de 11 de outubro 

de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica  declarado  de  utilidade  pública,  para  

fins  de desapropriação, por via amigável ou judicial, parte de 
imóvel localizado na Avenida Yojiro Takaoka, caracterizado 
pelo Remanescente do “Lote 05E”, Alphaville, Santana de 
Parnaíba-SP, que consta pertencer a COLP EMPREENDIMENTO 
E PARTICIPAÇÕES LTDA, ou quem de direito, constituído de 
37,44m² (trinta e sete metros e quarenta e quatro centímetros 
quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo anexos, 
que ficam fazendo parte integrante deste Decreto,”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 17 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-----------------------------------------
DECRETO N° 4.193, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 
(Altera o Decreto nº 4.039, de 10 de outubro de 2017, 
que nomeou os integrantes da Comissão de Seleção de 
Projetos das Organizações da Sociedade Civil).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, 

DECRETA:

Art. 1º. A alínea “b”, do inciso II, do art. 5º, do 
Decreto nº 4.039, de 10 de outubro de 2017, com alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 4.079, de 26 de fevereiro de 2018, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. (...)

II – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:

(...)

b) Suplente: Juliana Prandini
RG: 34.014.978-4 - SSP/SP.”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 17 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-----------------------------------------
DECRETO N° 4.194, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 
(Altera o Decreto nº 4.040, de 10 de outubro de 
2017, que nomeou os integrantes da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação das parcerias com as 
Organizações da Sociedade Civil).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art. 1º. A alínea “a”, do inciso II, do art. 5º, do 
Decreto nº 4.040, de 10 de outubro de 2017, com alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 4.080, de 26 de fevereiro de 2018, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. (...)

(...)

II – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
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a) Titular: Ana Cristina Pontes dos Santos
RG: 34.231.113-X - SSP/SP.”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 17 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-----------------------------------------
DECRETO N° 4.195, DE 18 DE DEZEMBRO  DE  2018. 
(Dispõe  sobre  ponto  facultativo).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º. O ponto nas repartições públicas municipais 
de Santana de Parnaíba será facultativo nos dias 24 e 31 de 
dezembro de 2018.

Art. 2º. Os  serviços  essenciais  à  população  funcionarão 
normalmente, no dia de ponto facultativo, em regime de plantão.

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

Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO N° 4.196, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
(Dispõe sobre nomeação do Gestor do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
-CMDCA, realizada no dia 05 de novembro de 2018, 
indicando o Gestor do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - FUMCAD,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o servidor RICARDO MARTINS 
SANTOS portador da Cédula de Identidade RG nº 27.074.028-
4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 163.683.448-57, 
como Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FUMCAD.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO N° 4.197, DE 18 DE DEZEMBRO  DE  2018. 
(Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Ambiental, Arquitetônico, 
Cultural e Histórico - COMPAACH).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Ambiental, Arquitetônico, 
Cultural e Histórico - COMPAACH, conforme segue:

I - Representante da Secretaria Municipal  de Cultura e 
Turismo:

a) Titular: Fatima Aparecida Muro
R.G. nº 9.776.018-3

b) Suplente: Agacir Soares Eleutério

R.G. nº 22.641.783-9

II - Representante da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos: 

a) Titular: Marcelo Mariano da Silva
R.G. nº 18.953.836-3

b) Suplente: Denise Rodrigues Teixeira de Oliveira
R.G. nº  20.618.074-3

III - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento:

a) Titular: José Augusto das Graças
R.G. nº 13.685.546-5

b) Suplente: Luciana Barros Naves
R.G. nº M1313345

IV - Secretaria Municipal de Obras:

a) Titular: Zacarias Assunção Pedroza
R.G. nº 26.417.132-4
 
b) Suplente: Mônica Rodrigues
R.G. nº 30.305.196-6

V - Representante da Câmara Municipal de Santana de 
Parnaíba:

a) Titular: Nelci Aparecida de Freitas Santos
R.G. nº 202245937

b) Suplente: Lucas Fonseca Ferreira
R.G. nº 9.529.972-5

VI - Representante do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA:

a) Titular: Ricardo Terassovick
CREA-SP 5060009627
R.G. nº 16.118.962-3

b) Suplente: José Antonio Friguetto
CREA-SP 5060573164
R.G. nº 17.203.158-8

VII - Representante da Associação Bandeirante dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos - ABEAA:

a) Titular: Hideraldo Gomes
CREA-SP 0601942140
R.G. nº 8.440.674-4

b) Suplente Marcelo Martinez Gitti
CREA-SP 5061208281
R.G. nº 21.761.830-3

VIII - Representantes do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU:

a) Titular: Aline Estela Fargulha Tremura
CAU: A63837-4
R.G. nº 4.626.566

b) Suplente: Maria Eliana Berardo
CAU: A99333-4
R.G. nº 349755

Art. 2º. O COMPAACH será presidido pela Secretária 
Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba e terá 
como Vice-Presidente a servidora Agacir Soares Eleutério, 
portadora do R.G nº 22.641.783-9 – SSP/SP.

Art. 3º. O mandato dos membros do COMPAACH, bem 
como de seu Presidente e do Vice-Presidente, será de 03 (três) 
anos, permitida uma recondução.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-----------------------------------------
DECRETO N° 4.198, DE 18 DE DEZEMBRO DE  2018.
(Regulamenta o Parágrafo único, do artigo 14, da Lei 
Municipal nº 3.704, de 28 de junho de 2018, por meio 
da disponibilização dos organogramas).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º. Os organogramas previstos no Parágrafo único, 
do artigo 14, da Lei Municipal nº 3.704, de 28 de junho de 2018 
passam a ser disponibilizados no Anexo Único do presente 
Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na 
data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO

2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
1251/2016 – (Inexigibilidade n.º 140/16 – fornecimento de energia elétrica 
para o sistema de iluminação pública) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: ELETROPAULO 
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. – prorroga o prazo de 
vigência e retifica o item (v) no que tange o Considerando no contrato principal 
- DATA: 8/11/2018.

--------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CONTRATOS

3° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 170/2014 – (Proc. Adm. 1996/13) 
– CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA – 
acrescenta 1,00814...% no valor do contrato - VALOR: R$ 75.504,40 - DATA: 
20/12/2018.

--------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 229/2018 – contratação de empresa especializada em sistema de 
indicadores intra-urbanos com aplicação na área governamental, diagnóstico 
social e elaboração do plano municipal de assistência social em atendimento 
a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social – (TP 013/18) – 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: FAPETEC FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO, 
TECNOLOGIA E CULTURA - DATA: 5/12/2018 - DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.39.05-
0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

CONTRATO 230/2018 – contratação de empresa para 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 – (TP 015/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CONSTRUTORA 
JOIA BRASIL LTDA - DATA: 10/12/2018 - DOTAÇÃO: 0222-4.4.90.51.99-
1545100371040 - VIGÊNCIA: 2 meses.

CONTRATO 231/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 1001/18) – 
LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 

- LOCADOR: ARMANDO FREDIANI - DATA: 10/12/2018 - DOTAÇÃO: 0201-
3.3.90.36.15-0412200042008 - VIGÊNCIA: 60 meses.

CONTRATO 232/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 1000/18) – 
LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
LOCADORA: FREDIANI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - DATA: 
10/12/2018 - DOTAÇÃO: 0201-3.3.90.39.10-0412200042008 - VIGÊNCIA: 60 
meses.

CONTRATO 233/2018 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 999/18) – LOCATÁRIA: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: SANPAR 
ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - DATA: 11/12/2018 - DOTAÇÃO: 0216-
3.3.90.39.10-1030100772128 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 234/2018 – contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços continuados em SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE 
E MANUTENÇÃO CONTINUADA COM OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA 
DE GEOPROCESSAMENTO CORPORATIVO WEB do município de Santana de 
Parnaíba – (PP 194/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS 
CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - DATA: 13/12/2018 - DOTAÇÃO: 0234-
3.3.90.39.05-1648200572099 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 235/2018 – 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 – (PP 196/18) 
– CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 
- DATA: 13/12/2018 - DOTAÇÃO: 0223-3.3.90.39.05-1236100482081 - 
VIGÊNCIA: 4 meses.

CONTRATO 236/2018 – Contratação de empresa especializada em 
SERVIÇOS DE MARMORARIA, para a aquisição de mesas de apoio em 
granito, para o manuseio de alimentos nas cozinhas dos Colégios da Rede 
Municipal de Ensino – (PP 163/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: GRAN ESTRELA 
COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - DATA: 14/12/2018 – 
DOTAÇ ÕES: 0232-3.3.90.39.99-1236100482081 e 0232-3.3.90.39.99-

1236500492083 - VIGÊNCIA: 12 meses.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 135/2017 – (Proc. Adm. 
782/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: TIM CELULAR S/A – DATA: 30/10/2018 - VALOR: 
R$ 44.475,00.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 160/2018 – (Proc. Adm. 
622/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: LUK INDÚSTRIA E COMERCIO DE USINAS 
GERADORAS DE OXIGENIO LTDA – DATA: 29/11/2018.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2016 
– (Proc. Adm. 940/16) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: RESSURGIR CENTRO DE 
REEDUCAÇÃO PSICO SOCIAL LTDA – DATA: 30/11/2018.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 241/2016 – (Proc. Adm. 
1233/16) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME – DATA: 
12/12/2018 - VALOR: R$ 199.908,15.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 245/2016 – (Proc. Adm. 
1419/16) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – DATA: 
13/12/2018.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 056/2018 - (Proc. 
Adm. 1104/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
EIRELI – altera a planilha orçamentária - DATA: 18/12/2018.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 163/2018 - (Proc. 
Adm. 613/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: MELLO & SIERRA LTDA – altera a cláusula 
sexta - DATA: 18/12/2018.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 216/2018 - (Proc. 
Adm. 922/18) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - LOCADOR: ADÃO MANOEL DE MORAES – altera a cláusula quarta 
- DATA: 18/12/2018.
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EDITAL
FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a 
sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, ins-
crito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-
155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo 
nº 360.849/15, O.S. nº 77.537/15 , Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social 
- Reurb S, referente ao desmembramento do lote 01 da quadra 41 do loteamento deno-
minado Chácaras do Solar Setor 2, localizado no perímetro urbano do município, devi-
damente consolidado e implantado anterior a 22 de dezembro de 2016, com área de 
2.676,25 m², composto por 8 (oito) lotes, com acesso pela Rua Orbita, região Jabotica-
beiras, ao Norte do Município, objeto da Matrícula n° 110.493 oriunda do Cartório de Re-
gistro de Imóveis de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de De-
zembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal 
de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de San-
tana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (10) dias do mês de Dezembro do ano de dois mil 
e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a se-
de na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município
de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim 
Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no
uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 374.275/16, O.S. nº 46.743/16 , 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - Reurb E, referente ao desmem-
bramento do lote 17 da quadra 25 do loteamento denominado Chácaras do Solar Setor 
2, localizado no perímetro urbano do município, devidamente consolidado e implantado à 
cidade anterior a 22 de dezembro de 2016, com área de 986,567 m², composto por 03 
(três) lotes, com acesso pela Rua Vênus, região Jaboticabeiras, ao Norte do Município, 
objeto da Transcrição n° 6.159 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de De-
zembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal 
de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de San-
tana de Parnaíba/SP, aos dez (10) dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito 
(2.018). Eu, _______________________ Marcela
Cristiane Pupin, Secretária Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, me-
diante documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a se-
de na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município
de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim 
Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no
uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 355.827/15, O.S. nº 36.221/15, 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - Reurb E, referente ao desmem-
bramento do lote 28 da quadra 22 do loteamento denominado Chácaras do Solar Setor 2, 
devidamente consolidado e implantado à cidade anterior a 22 de dezembro de 2016 loca-
lizado no perímetro urbano do Município, em Zona Residencial de Média Densidade - Tipo 
2, com acesso pela Rua Mercúrio, região Jaboticabeiras, ao norte do Município, área de 

1.431,768 m², 10 (Dez) lotes, objeto da Matrícula n° 72.446 oriunda do Cartório de Re-
gistro de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de De-
zembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal 
de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de San-
tana de Parnaíba/SP, aos dezenove (19) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a se-
de na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município
de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através d 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jar-
dim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições le-
gais, conforme Protocolo nº 407.953/18, O.S. nº 73.747/18 , Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Específico - Reurb E, modalidade loteamento, composto por uma 
única quadra e 09 (nove) lotes, denominado Sítio Outra Banda - Área A4 , com área de 
67.115,40m², acesso pela Estrada Municipal do Ipanema, região do Ipanema, objeto da 
Matrícula n° 136.587 oriunda do Cartório de Registro de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de De-
zembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal 
de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de San-
tana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (12) dias do mês de Novembro do ano de dois mil 
e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a se-
de na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município
de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim 
Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no
uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 374.276/2016, Regularização Fun-
diária Urbana de Interesse Social - Reurb S, referente ao desmembramento do lote 01 da 
quadra 18, Área Verde e Área Institucional do loteamento denominado Chácaras do So-
lar Setor 2, localizado no perímetro urbano do Município, devidamente consolidado e im-
plantado anterior a 22 de dezembro de 2016, com acesso pela Rua Urano, Rua Etelvino 
dos Santos, Rua Via Láctea e Rua Cosmos, região Jaboticabeiras, ao Norte do Município, 
com área de 16.719,00m², composto por 04 (quatro) lotes, 01 Área Verde e 01 Área Ins-
titucional, objeto da Transcrição n° 6.159 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de De-
zembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal 
de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de San-
tana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (10) dias do mês de Dezembro do ano de dois mil 
e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a se-
de na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município
de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim 
Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no
uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 357.226/15, O.S. nº 48.272/15 , 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - Reurb E, modalidade Desdobro, 
referente ao lote 06 da quadra 10A do loteamento Chácaras do Solar - Setor 1, localizado 
no perímetro urbano do Município, devidamente consolidado e implantado anterior a 22 
de dezembro de 2016, com acesso pela Rua Mato Grosso, região da Fazendinha, com 
área de 1.642,01 m², composto por 02 lotes, objeto da Transcrição n° 6.159 oriunda do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de De-
zembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal 
de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de San-
tana de Parnaíba/SP, aos dez (10) dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito 
(2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária Municipal 
de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em pro-
cesso administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MU-
NICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a se-
de na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município
de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim 
Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no
uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 409.361/18 , Regularização Fundi-
ária Urbana de Interesse Específico - Reurb E, Modalidade Desdobro, referente ao desdo-
bro do lote 8C da quadra 39 do loteamento denominado Chácaras do Solar Setor 2, loca-
lizado no perímetro urbano do município, devidamente consolidado e implantado anterior 
a 22 de dezembro de 2016, com acesso pela Rua Cosmos, região do Jaboticabeiras, ao 
Norte do Município, com área de 835,00 m², composto por 02 (dois) lotes, objeto da Ma-
trícula n° 65.007 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de De-
zembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na 
imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal 
de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de San-
tana de Parnaíba/SP, aos dez (10) dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito 
(2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária Municipal 
de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em pro-
cesso administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com 
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a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICI-
PAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-
155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 
347.321/14-2, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - Reurb E, refe-
rente ao desdobro do lote 09 da quadra 04 do loteamento denominado Jardim Nina, de-
vidamente consolidado e implantado à cidade anterior a 22 de dezembro de 2016, loca-
lizado no perímetro urbano do Município, em Zona de Uso Predominantemente Industrial 
- Tipo 2 - ZUPI-2, com acesso pela Rua Araçoiaba e Avenida Gino Borelli, região da Fa-
zendinha, ao norte do Município, com área de 365,685 m², composto por 02 (dois) lotes, 
objeto da Matrícula n° 6.537 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barueri, conforme croqui anexo: 

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos 
da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de 
Dezembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que che-
gue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez,
na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Munici-
pal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de 
Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (10) dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER , a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com 
a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICI-
PAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-
155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 
355.827/15, O.S. nº 36.221/15, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico 
- Reurb E, referente ao desmembramento do lote 27 da quadra 22 do loteamento denomi-
nado Chácaras do Solar Setor 2, devidamente consolidado e implantado à cidade anterior 
a 22 de dezembro de 2016 localizado no perímetro urbano do Município, em Zona Resi-
dencial de Baixa Densidade - Tipo 2, com acesso pela Rua Mercúrio, região Jaboticabei-
ras, ao norte do Município, área de 1.115,869 m², 05 (cinco) lotes, objeto da Matrícula n° 
72.445 oriunda do Cartório de Registro de Barueri, conforme croqui anexo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e terceiros eventualmente interessados , 
para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-
-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a 
contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos 
da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de 
Dezembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018. E para que che-
gue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez,
na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Munici-
pal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de 
Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (10) dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 092/18 – Proc. Adm. nº 1.079/18

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Etelvino dos Santos, n° 267 – Casa 03 – Chácara Solar II – Santana de Parnaíba/SP, 
entre esta municipalidade e o Sr. Paulo Benedito Sant’Anna, para acomodar família de 
desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 
de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 19 de dezembro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 093/18 – Proc. Adm. nº 1.080/18

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Colombina, n° 390 – Casa 02 – Recanto Pereira – Bairro Cento e Vinte – Santana 
de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Luisa Maria Boldoino dos Santos, 
para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, pelo período de 36 (trinta 
e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 19 de dezembro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 094/18 – Proc. Adm. nº 1.081/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Avenida Fortunato Camargo, n° 1.050 – Casa 04 – Bairro Cidade São Pedro – Santana de 
Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Antonio Darski, para acomodar família de 
desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 
de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 19 de dezembro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

COMUNICADO DE  ABERTURA DE ENVELOPE PROPOSTA
Tomada de Preços N.º 014/2018 – Proc. Adm. Nº 809/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA AVENIDA DR. YOJIRO TAKAOKA 
– ALTURA DA UNIP – ALPHAVILLE – SANTANA DE PARNAÍBA  – SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, decorreu in albis o prazo para interpor recurso na fase de habilitação. 
Destarte, fica determinado o dia 21/12/2018 às 09h00 para a realização de sessão 
pública de abertura do envelope nº 02 – Proposta Comercial das empresas habilitadas, 
no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.  

Santana de Parnaíba, 19 de dezembro  de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 212/2018 – Proc. Adm. n.º 1023/2018
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços parcelados de LIMPEZA MECÂNICA 
DE SISTEMA DE DRENAGEM, constituído de limpeza de galerias, córregos, canais, poços 
de visita, boca de lobo, tubo de conexão, com fornecimento de equipamento de JATO DE 
ALTA PRESSÃO, com mão de obra especializada pelo período de 12 meses.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa: 
BIOSERV CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. 

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

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

Pregão Eletrônico n.º 013/18 – Proc. Adm. n.º 960/18
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ASFALTO FRIO DE 
POLÍMERO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Serviços Municipais.
Na oportunidade ADJUDICO e HOMOLOGO o certame acima identificado a favor da 
empresa PAVIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS EIRELI – EPP.

Santana de Parnaíba, 19 de dezembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº 017/18 - Processo Administrativo nº 1.065/18
Ratifica-se o processo de dispensa de licitação para contratação da empresa Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Barueri, para 
prestação de serviços cartorários com o intuito de emissão de matrículas (Certidões 
de Propriedade), em atendimento ao Núcleo de Atendimento Tributário – Secretaria 
Municipal de Finanças, no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), pelo período 
de 12 (doze) meses, de acordo com o artigo 25 inciso I da Lei de Licitações 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 14 de dezembro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Presencial n.º 211/18 – Proc. Adm. nº. 1.021/18
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de RECARGA DE GÁS DE 
COZINHA P -13 E P - 45, em atendimento aos colégios da rede municipal de ensino – 
Secretaria Municipal de Educação.
Considerando a ocorrência de haver proposta acima da média orçamentária, que 
culminou no FRACASSO do item 02, é republicado o presente edital.
Do Edital: O edital completo, com os itens desertos e fracassados, poderá ser consultado 
e/ou obtido a partir do dia 20/12/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua 
empresa.
Data de Abertura: 07/01/19, às 14h00min.

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

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

Pregão Presencial n.º 219/2018 – Proc. Adm. nº. 1062/2018
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de CONCRETO FCK para 
utilização de obras e serviços do PROPAM (Programa de Pavimentação Municipal), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/12/18 
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: 27/12/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de dezembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 016/2018 – Proc. Adm. n.º 1.077/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de COLUNAS, VIGAS E 
SAPATAS para novas construções no município, atendendo à solicitação da Secretaria 
Municipal de Operações Urbanas.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/12/18, 
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.
Início da sessão de disputa de preços: Dia 07/01/2019, às 10h00min.

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

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

Tomada de Preços N.º 020/2018 – Proc. Adm. Nº 1070/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de ESTUDOS 
HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS para obtenção de outorgas de travessias de córregos, 
situados na Estrada Pingo D’Água e Estrada Tenente Marques – Santana de Parnaíba – SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/12/18, 
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: 04/01/2019, às 09h00min.

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

------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS

Tomada de Preços N.º 017/2018 – Proc. Adm. Nº 920/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE ETE’S – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO CONJUNTO 
HABITACIONAL VILA POUPANÇA, SESI, CONJUNTO HABITACIONAL DA RUA JÚPITER 
E CONJUNTO HABITACIONAL SÃO BENEDITO – SANTANA DE PARNAÍBA/SP.
Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba julgou INABILITADA a RONALDO CORAL ME, pela não 
apresentação de atestado de capacidade técnica. 
A empresa H2O AMBIENTAL EIRELI EPP foi devidamente HABILITADA, por atender 
integralmente o Edital.
Ambas empresas são declarantes ME e EPP. 
Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, aberto os prazos 
para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I 
“a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 14 de dezembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

COMUNICADO

Por força do Procedimento Administrativo nº 015/2018 e da Portaria nº 4.965/18, 
informamos que a Sra. JAMILE DA SILVA SANTOS, foi exonerada do cargo de Agente 
de Serviços de Alimentação, na data de 19  de dezembro de 2018, por insuficiência no 
desempenho durante o estágio probatório.

Adriano de Freitas Gonçalves 
Secretário de Administração

------------------------------------------------------
COMUNICADO

Por força do Procedimento Administrativo nº 008/2018 e da Portaria nº 4.551/18, infor-
mamos que a Sra. KARIN AMERICO MOZZATO, foi exonerada do cargo de Médico, na 
data de 19  de dezembro de 2018, por insuficiência no desempenho durante o estágio 

probatório.
Adriano de Freitas Gonçalves 
Secretário de Administração

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato nº. 002/2018

 
OBJETO: Termo de contrato com empresa especializada na prestação de Serviços de 
Locação de Impressora e fornecimento de papel sulfites e tonner.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de 
Santana de Parnaíba.
VALOR GLOBAL: R$ 4.464,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais).
CONTRATADA: Servitec Brasil Ltda Me 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – Início da vigência: 08/12/2018.

Santana de Parnaíba, 07 de Dezembro de 2018.

Maria de Fátima Pereira
Diretora Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 024/2018
“Dispõe sobre suspensão parcial do expediente no dia 21 de dezembro de 2018”

ANTÔNIO MARCOS BATISTA PEREIRA, Presidente da Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de desratização no 
prédio sede da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que se fará necessário a desocupação de todo o 
prédio;

CONSIDERANDO que em tal situação ficará impossibilitada a utilização 
sequer parcial das instalações da Câmara;

                                                    R E S O L V E: 

ARTIGO 1º - O expediente na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba no dia 21 de 
dezembro de 2018 se encerrará as 10:30 horas.

ARTIGO 2º - Este Ato da Presidência entra em vigor na data da sua publicação.           

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

Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2018.

ANTÔNIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Presidente

Vereador - PSDB
------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

ASSUNTO: VAGAS PARA DEFICIENTE FÍSICO DISPONIBILIZADA NO EDITAL DE ABER-
TURA N° 01/2018 NOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente, em cumprimento da RECOMENDAÇÃO 

ADMINISTRATIVA abaixo transcrita, proferida pela 2º Promotoria de Justiça de Santana 

de Parnaíba (PPIC 42.1144.0000138/2018-0), a Câmara Municipal de Santana de Par-

naíba comunica que as vagas para deficiente físico foram reservadas acima dos limites 

legais, de sorte que, os candidatos com deficiência serão convocados na 20º (vigésima), 

40º (quadragésima) e 60º (sexagésima) vagas do concurso, e assim sucessivamente, a 

cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos, conforme item 3.50.2 do Edital n° 01/2018. 

Ressaltamos que o parecer da Procuradoria desta Casa se encontra disponibilizado a 

partir do dia 19 de dezembro de 2018 no mural da sede da Câmara Municipal, no Diário 

Oficial do Município de Santana de Parnaíba e no site oficial da Câmara (www.camarasan-

tanadeparnaiba.sp.gov.br) e do Instituto Mais (https://www.institutomais.org.br/Concur-

sos/Detalhe/258). Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2018 – ANTONIO MARCOS 

BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba para que:

1) observe estritamente a legislação e a jurisprudência pátrias no que tange a reserva de 

vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos;

2) expeça comunicado via imprensa oficial e na página do concurso n° 01/2018 e outros 

que porventura contiverem o mesmo vício, nos termos de parecer de fls. 179/185;

3) tome medidas para adequar os certames em andamento aos termos citados e minorar 

os prejuízos eventualmente causados, observando sempre a estabilidade e a segurança 

jurídica;

4) remeta à 2ª Promotoria de Justiça de Santana de Parnaíba, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado do recebimento desta recomendação, informações circunstanciadas sobre 

a ciência e comprometimento com relação aos fatos apontados;

5) promova ampla publicidade a esta recomendação, com sua divulgação nos órgãos de 

publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, comprovando 

o cumprimento deste item ao Ministério Público no mesmo prazo mencionado no item 

anterior.

Santana de Parnaíba, 07 de novembro de 2018. 

PARECER JURÍDICO

Assunto: Vagas para deficiente físico disponibilizada no Edital de Abertura nº 01/2018 

nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e no cargo de copeira. 

   Senhor Presidente,
   
   A Procuradoria Jurídica da Câmara de Santana de Parnaíba 
externa o presente parecer acerca do pedido formulado pelo candidato Senhor Wilson 
Santos Valadão, onde requer seja convocado para o tomar posse no cargo de copeira, eis 
que se candidatou na vaga reservada a deficiente físico prevista no edital e logrou êxito 
na aprovação, sendo sua classificação em primeiro lugar na categoria de portadores de 
necessidades especiais.
   É o relatório.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A VAGAS PARA DEFICIENTES
De início, para fundamentar o teor do presente Parecer acerca dos fatos, 

se faz necessário destacar a legislação que se aplica ao caso em tela que são a Lei nº 
7.853/89 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e o Decreto 3.298/99 
que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a política 
nacional para a integração da pessoa portadora de Deficiência. Vejamos:

Lei no 7.853/89
Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício 

dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva 

integração social, nos termos desta Lei. 

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 

à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e 

à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu 

bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os 

órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de 

sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e 

adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:
.....

III - na área da formação profissional e do trabalho:
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de 

mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades 
da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização de 
oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das 
pessoas portadoras de deficiência;
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Decreto 3.298/99
Art. 37.  Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se 

inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1o  O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade 
de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 
cinco por cento em face da classificação obtida.

§ 2o  Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subseqüente.

Art. 38.  Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de:
I -  cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e 

exoneração; e
II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena 

do candidato.
Art.  39.  Os editais de concursos públicos deverão conter:
I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à 

reserva destinada à pessoa portadora de deficiência;
II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;
III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio 

probatório, conforme a deficiência do candidato; e
IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no 

ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência.

Lei Municipal nº 2.881, de 25 de abril de 2008
Art. 4º Nos concursos públicos realizados no âmbito da Prefeitura do 

Município de Santana de Parnaíba, deverá ser reservado o percentual de 5% (cinco por 
cento) dos cargos disponibilizados nos respectivos certames, para provimento dentre as 
pessoas portadoras de necessidades especiais enquadradas na conformidade desta lei.

 
Parágrafo Único - Caso a aplicação do percentual de que trata o caput deste 

artigo resulte em número fracionado, deverá este ser elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente.

 
DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
No caso em questão, observa-se que houve reserva de vagas para deficientes 

no percentual acima dos limites legais, ou seja, o Edital 01/2018 disponibilizou o total de 
2 (duas) vagas, reservando 1 (uma) vaga para deficiente físico, alcançando o percentual 
de reserva de 50% (cinquenta por cento) para deficiente físico. 

Analisando a legislação aplicável, podemos tecer as seguintes ilações:  
 Artigo I - Hipoteticamente se em determinado concurso público forem 
previstas 20 (vinte) vagas para determinado cargo, aos candidatos portadores de 
deficiência deverão ser reservadas, no mínimo, 1 (uma) vaga - que corresponde a 5% 
(cinco por cento) - e, no máximo, 4 (quatro) vagas - que corresponde a 20% (vinte 
por cento), a critério do edital. Assim, nesse concurso, poderão ser reservadas aos 
candidatos portadores de deficiência 1 (uma), 2 (duas), 3 (três) ou 4 (quatro) vagas, o 
que deve ser definido pelo idealizador do concurso público no edital.

Artigo II - Já num concurso em que forem oferecidas apenas 5 (cinco) vagas 
para determinado cargo, aos candidatos portadores de deficiência deverá ser reservada, 
necessariamente, 1 (uma) vaga, que corresponde a 20% (vinte por cento) das vagas 
ofertadas. Nesse caso, o percentual máximo é o que deverá ser aplicado pois impossível 
seria a aplicação de qualquer outro.

Artigo III - Se, no entanto, em determinado concurso público existirem, 
apenas, 4 (quatro) vagas para determinado cargo público, ou um número de vagas ainda 
menor (três, duas ou uma), então não poderá haver reserva de vagas aos candidatos 
portadores de deficiência, pois, nesses casos, 1 (uma) vaga sequer já corresponderia a 
um percentual de reserva maior que os 20% permitidos pela legislação correlata.

JURISPRUDÊNCIA
O tratamento da matéria, na forma exposta, além de alinhado com as 

disposições da Lei Municipal nº 2.881/08 e do Decreto nº 3.298/1999, acima citados, 
encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
conforme se observa do seguinte julgado:

CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS – TRATAMENTO IGUALITÁRIO. 
A regra é a participação dos candidatos, no concurso público, em igualdade de 
condições. CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGAS - PORTADOR DEDEFICIÊNCIA - 
DISCIPLINA E VIABILIDADE. Por encerrar exceção, a reserva de vagas para portadores 
de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as 
existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento, majorarem-se as 
percentagens mínima e máxima previstas.” MS nº 26.310-5/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJ 31/10/2007

Do voto condutor do Ministro Marco Aurélio, extrai-se a seguinte concepção:
“A regra é a feitura de concurso público, concorrendo os candidatos 

em igualdade de situação – Inciso II do artigo 37 da Carta da República. O inciso 
VIII do mesmo artigo preceitua que ‘a lei reservará percentual de cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão’. A Lei n.º 7.853/89 versou a percentagem mínima de cinco por cento 
e a Lei n.º 8.112/90 veio a estabelecer o máximo de vinte por cento de vagas 
reservadas aos candidatos portadores de deficiência física. Ora, considerando 
o total de vagas no caso – duas – não se tem, aplicada a percentagem mínima 
de cinco ou a máxima de vinte por cento, como definir vaga reservada a teor do 
aludido inciso VIII. Entender-se que um décimo de vaga ou mesmo quatro décimos, 
resultantes da aplicação de cinco ou vinte por cento, respectivamente, sobre duas 
vagas, dão ensejo à reserva de uma delas implica verdadeira igualização, olvidando-
se que a regra é a não distinção entre os candidatos, sendo exceção a participação 
restrita, consideradas vagas reservadas. Essa conclusão levaria os candidatos 
em geral a concorrerem a uma das vagas e os deficientes, à outra, majorando-
se os percentuais mínimo, de cinco por cento, e máximo, de vinte por cento, para 
cinquenta por cento. O enfoque não é harmônico com o princípio da razoabilidade. 
Há de se conferir ao texto constitucional interpretação a preservar a premissa de que 
a regra geral é o tratamento igualitário, consubstanciando exceção a separação de 
vagas para um certo segmento. A eficácia do que versado no artigo 37, inciso VIII, da 
Constituição Federal pressupõe campo propício a ter-se, com a incidência do percentual 
concernente à reserva para portadores de deficiência sobre cargos e empregos públicos 
previstos em lei, resultado a desaguar em certo número de vagas, e isso não ocorre 
quando existentes apenas duas. Daí concluir pela improcedência do inconformismo 
retratado na inicial, razão pela qual indefiro a ordem”

CONCLUSÃO
Diante das explanações, conclui se que para cargos em que são oferecidas menos 

de 5 (cinco) vagas, não deve haver reserva para os candidatos portadores de deficiência, sob 
pena de se alijarem, em proporção maior do que a lei considera devida, os demais concorrentes 
da competição, ainda que estes saiam melhores classificados no certame, o que não é a intenção 
da Constituição Federal ou das normas infraconstitucionais em comento. 

Dessa forma, esta Procuradoria opina pela não convocação do candidato 
aprovado na vaga de portadores de necessidades especiais devido a reserva de vagas 
estar acima dos limites legais.  

É o parecer, salvo melhor juízo.   
Santana de Parnaíba, 05 de outubro de 2018.

------------------------------------------------
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA - CONVOCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 - A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba 
convoca os candidatos abaixo, aprovados em Concurso Público, aberto através do Edital 
n° 01/2018 para o cargo de GUARDA DE PATRIMÔNIO: - 1º - Nome – SAMUEL DE 
SOUZA CARMO - Doc. Identidade – 42.343.301-5- Class. - 2º - Nome – FRANCISCO 
CEZIMAR MARTINS DE ARAUJO- Doc. Identidade – 58.037.972-3. Os candidatos 
deverão comparecer impreterivelmente até o dia 03/01/2019 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, munidos dos documentos conforme item 9.4 do Edital do Concurso público 
n° 01/2018, sendo que, caso não compareçam 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, 21 de dezembro de 2018 – ANTÔNIO MARCOS 
BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

01° EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 

PROJETOS ARTÍSTICOS DESTINADOS AOS EVENTOS 2018/2019 

 

Categoria - Artes Cênicas 

Em 22/11/2018 foi realizado, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo 

(Largo da Matriz, 63 - Centro Santana de Parnaíba), a avaliação do 01 Edital de chamamento público de Cultura e Turismo sobre os projetos artísticos destinados aos eventos do 

município.

A avaliação do gênero “Artes Cênicas”, foi realizada pela Comissão Técnica composta por profissionais devidamente qualificados, com experiência comprovada, para 

avaliar os projetos, conforme abaixo:

- Edimilson Antônio Andrade - Licenciatura e Bacharelado em  Artes Cênicas; 

- Sinnayder Barcelos Silva - Técnico em Arte Dramática;

- Wanderlei de Rosis Leal - Técnico em Arte Dramática.

O julgamento obedeceu os seguintes critérios, com seus respectivos pesos para contratação de Artes Cênicas: 

a) Qualidade artística do espetáculo - peso 3; 

b) Qualificação do ator/currículo do proponente - peso 2;

c) Espetáculos de interesse para o município pelo valor cultural, educacional e social -peso 2; 

d) Viabilidade prática do espetáculo aos projetos que serão contemplados - peso 01; 

e) Coerência entre o valor apresentado para cada apresentação, e a qualidade do espetáculo - peso 2.

Dentro dos critérios estabelecidos no edital de chamamento todos os inscritos foram aprovados com as seguintes pontuações:

Nome do Líder      Nome do Grupo/Empresa a b c d e

1º Marco Bueno Realce Prod. e Promoções Culturais 3 2 2 1 2

2º Danivam Aparecido de Souza EK Produções Artísticas Ltda 3 2 2 1 1

3º Orlando Candido de Brito Cia Brittos Produções 3 2 1 1 1

4º Amós Lima dos Santos Cia Teatral Improvisarte 3 1 1 1 1

5º Karoline Matias dos Santos Karoline Matias dos Santos 2 2 1 1 1

6º Vando Ribeiro G. da Silva Cia Vírus do Amor 2 1 1 1 1

Os selecionados serão solicitados de acordo com os eventos em que se enquadrar, seguindo assim os critérios do Edital.

Santana de Parnaíba, 30 de Novembro de 2018.

_________________________________

Edmilson Antônio Andrade 

AVALIADOR 

__________________________________

Sinnayder Barcelos Silva

AVALIADOR         

__________________________________

Wanderlei de Rosis Leal

AVALIADOR

__________________________________

Fatima Aparecida Muro  

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO       

01° EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PROJETOS ARTÍSTICOS DESTINADOS AOS EVENTOS 2018/2019 

Categoria - Musical 

Foi realizado dia 08/11/2018 na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Largo da Matriz, 63 - Centro Santana de Parnaíba) a avaliação do 01 Edi-
tal de chamamento público da Cultura e Turismo sobre os projetos artísticos musicais destinados aos eventos.
A avaliação do gênero musical foi realizada pela Comissão Técnica composta por profissionais devidamente qualificados, com experiência compro-
vada, para avaliar os projetos musicais; 
-Gustavo Silva Shiguematsu- Licenciatura em música.  
-Rodrigo de Almeida Miguel Scarpa- Professor de piano e formado em regência.
-Daniel Simon Machado- Bacharelado em música com especialização em instrumento e Licenciatura plena em música.
 
O julgamento obedeceu os seguintes critérios, com seus respectivos pesos 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.

Dentro dos critérios estabelecidos no edital de chamamento todos os inscritos foram aprovados com as seguintes pontuações:
Nome do Líder      Nome do Grupo/Empresa a b c d e

1º Wanderson Souza Primo Wanderson 3 2 2 1 2

2º Harlan Peter Nani Danillo e Alessandro 3 2 2 1 2

3º Marcos Mitta Marcos Mitta e Matteo 3 2 2 1 2

4º Guilherme Soares Di.Gui.Jão 3 2 2 1 2

5º Elton Soares Coelho Elton Soares Coelho 3 2 2 1 2

6º Antonio Henrique Naquele Tempo 3 2 2 1 2

7º Marcos Morini Festanima 3 2 1 1 2

8º Cristhiany Daher Rock Life 3 2 1 1 2

9º Ingrid Oliveira Ingrid Oliveira 3 2 1 1 2

10º Thalles Vece Peruzzo Thalles Peruzzo e Banda 3 2 1 1 2

11º Ivania Maria Caran Kh ouri Banda Al9 3 2 1 1 2

12º Fernando Dobke Fernando Dodke 3 2 1 1 1

13º Jeronimo Jose dos Santos Jeronimo Jose dos Santos 3 2 1 1 1

14º Clemilton Santos Clemilton Santos 2 2 1 1 2

15º Rodrigo Viana Rodrigo Viana e Banda 2 2 1 1 2

16º Agnaldo Benites M. Junior Judas no Deserto 2 1 1 1 2

17º Leonardo Silva Corado Leo Corado e Kaique 2 1 1 1 1

18º Geraldo José de Camargo Parnaíba Serestas e Serenatas 2 1 1 1 1

19º Matheus Ramos Sara e Mateus 2 1 1 1 1

20° Samuel Ramos dos Santos Harmonic Group 2 1 1 1 1

21º Leonardo Silva Leonardo Silva 2 1 1 1 1

22º Fabiano Morais Primasso Prom. e Eventos 2 1 1 1 1

23º Geraldo José de Camargo Os Karas de Paus 2 1 1 1 1

24º Geraldo José de Camargo Sambalanço Show 2 1 1 1 1

25º Juscelino Santiago da Silva Lenner Andrade e Banda 1 2 1 1 1

26º Robson Rodrigues Santos Trio Sudestino 1 2 1 1 1

27º Evaldo S Lopes Frango Mineiro 1 2 1 1 1

28º Rhony Banda Metrópole 1 1 1 1 1

29º Adriano Lima Matos Expresso Jazz 1 1 1 1 1

30º Adriano Lima Matos Banda Corrupião 1 1 1 1 1

31º Marcelo Eduardo Michelin Banda Rock N’colors 1 1 1 1 1

32º Andre Alexandre da Silva Art Luca Eventos 1 1 1 1 1

33º Celia da Silva Raul e os Pirilampos 1 1 1 1 1

Os selecionados serão solicitados de acordo com os eventos em que se enquadrar, seguindo assim os critérios do Edital.

__________________________________
Daniel Simon Machado
AVALIADOR 
__________________________________
Gustavo Silva Shiguematsu
AVALIADOR   

__________________________________
Rodrigo de Almeida Miguel Scarpa
AVALIADOR
__________________________________
Fatima Aparecida Muro  
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO       

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 001/2016 Médico com Especialização em Pediatria: 002- Helder Seiji Monteiro Oshiro-RG/SP-59.733.768-
8; 003-Ricardo Sanches Schinzari-RG/SP-35.362.321-0. Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Gerais: 034-Vanessa Rodrigues da 
Silva-RG/SP-41.584.476-9. Auxiliar de Farmácia: 007- Aléxia Rayane Bessa Carneiro-RG/SP-39.471.776-4. Enfermeiro: 091- William Souza de 
Brito-RG/SP-48.309.571-0. Concurso Público 002/2018 Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 018- Fabio Marciano Golia-RG/
SP-13.096.354. Concurso Público 006/2018 Supervisor de Ensino: 012 -Aparecida Rodrigues Moltini-RG/SP-73.868.322. Diretor de Escola: 067- 
Wellington Gonçalves dos Santos-RG/SP-45.257.690-8; 068-Renato Lourenço da Conceição-RG/SP-21.588.789-X; 069-Katia Cilene Pereira-RG/
SP-22.391.136-7; 070-Luciana Zagallo Miranda Sampaio Correa-RG/SP-076923986. Vice-Diretor de Escola: 074- Valdite Angelica Lima Santos-
-RG/SP-35.943.223-2; 075- Leonan Miguel Ferreira-RG/SP-62.569.196-9; 076-Patricia Fernanda da Costa Silva-RG/SP-27.099.637-0; 077- Re-
giane Rodrigues dos Santos-RG/SP-19.612.797-X; 078- Bráulio Ramon Oliveira Monteiro-RG/SP-57.017.219-6; 079- Adriana Gonçalves Sales-
-RG/SP-30.647.265-X. 

Santana de Parnaíba, 21 de dezembro de 2018.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA


