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Parnaíba cria parceria 
inédita para reduzir a 
mortalidade infantil

Fotos: Fabiano Martins

D
urante uma abordagem 
na Estrada dos Romeiros 
no trecho entre os bairros 
Tarumã e Rancho Alegre, 

a Guarda Municipal Comunitária 
(GMC), realizou no inicio da se-
mana a apreensão de uma carga 
de carne roubada.  Pag. 03

N
a última terça feira, 24/01, 
a Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por intermédio da 
Secretaria de Serviços Mu-

nicipais deu início a algumas obras 
nos bairros.  Pag. 03

Prefeitura realiza reforma do Centro Esportivo e 
manutenção nos bairros Jardim Isaura, Parque 

Santana e na Tenente Marques
A ação contou com reforma do Centro Esportivo, limpeza de bueiros e sargetas, reparo e serviços de pintura nas guias

A Prefeitura por intermédio da secretária de segurança urbana trabalha para manter o município cada vez mais seguro 

Em mega operação Guarda Municipal apreende 
roubo de carga e desmonta esquema de tráfico

Fotos: Marcio Koch
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605

630 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Armazenista Jaguara-SP 100 Ens. Médio

Assistente de Vendas Fazendinha 2 Ens. Médio

Auxiliar Administrativo Barueri 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Compras Fazendinha 1 Ens. Médio

Auxiliar de Depósito Barueri 10 X Ens. Méd/Incomp.

Auxiliar de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 1 Ens. Médio

Cadista (Desenhista Técnico Arquitetura) Fazendinha 1 Superior/incompl.

Cobrador de Transportes Coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Conferente de Carga e Descarga Cajamar 10 X Ens. Médio

Corretor de Imóveis Região 250 Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque Polvilho 1 Fundamental

Oficial na Manutenção de Edificações Polvilho 1 Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo Alphaville 200 Ens. Méd/Incomp.

Químico Fazendinha 1 Superior

Serralheiro Polvilho 1 Fundamental

Técnico de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Vendedor Pracista Fazendinha 1 Ens. Médio
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”

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba já definiu a programação para 
esse fim de semana, exposições, bandas musicais e muito mais. Confira o que acontece na cidade!

O Projeto “Música na Pra-
ça” traz a apresentação da 
Banda Dolores Marques 
que promete embalar o 
evento com um repertório 
de Samba, o evento acon-
tece neste domingo, 29, a 
partir das 15h, no Coreto 
Maestro Bilo, localizado na 
Praça 14 de Novembro, no 
Centro Histórico.

Domingo: 29/01

Música na Praça

Agenda da Semana

Pontos de Visitação

Por: Sidnei Rodrigues - Fotos: Fabiano Martins e Linda Marinho

PrefeituraSantanadeParnaiba

Alistamento Militar agora é pela internet
Jovens que completam 18 anos em 2017 poderão fazer o alistamento para o Exército Brasileiro pela internet 

A 105ª Junta de Serviço Militar de Santana de Parnaíba informa que cidadãos residentes no município, nascidos no ano de 1999, deverão re-
alizar seu alistamento militar no site www.alistamento.eb.mil.br no período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2017. Para se alistar o munícipe 
deverá informar o CPF, endereço residencial, e-mail e número de celular para contato. Moradores nascidos nos anos anteriores e que ainda 
não fizeram a inscrição devem procurar a junta militar para fazer o alistamento, que está localizada na Rua Anhembi, 99, próximo ao gabinete 
do Prefeito. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Para mais informações entrar em contato no telefone (11) 4154-1337.

Texto: Renato Menezes MTB 54.101

O projeto apresenta todas as 
sextas feiras a partir das 18h 

no coreto Maestro Bilo, um re-
pertório musical diferente, ou 
seja, cada semana um gêne-
ro musical embala as noites 

de sextas na cidade. O espaço 
está localizado na Praça 14 de 
novembro – Centro Histórico. 

Pontos de Visitação

No espaço o público pode conferir a expo-
sição “Ponto e Vírgula”, que reúne artistas 
renomados no Brasil e no mundo. Todas 
as obras estão expostas de terça a sábado 
das 08h às 17h e aos domingos das 11h 
às 17h. Vale lembrar que está exposição 
permanece no local situado na Rua Suzana 
Dias, 338 – Centro Histórico, até o dia 17 
de fevereiro.

Sexta na Praça

Galeria do Artista

Complexo Cultural Monsenhor Paulo Florêncio de Camargo
O espaço que é tombado pe-

lo Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e pelo Conse-
lho de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo 
(CONDEPHAAT), contém ambien-
tes audiovisuais, que mostram as 
comidas típicas e as festas tra-
dicionais da cidade, uma sala de 
projeção, onde o visitante pode 
conhecer a história de Santana de 
Parnaíba desde sua fundação.  Os 
visitantes também poderão con-
ferir dados relacionados às mani-
festações culturais parnaibanas: 
do carnaval às manifestações re-
ligiosas, bem como a importância 

do Samba de Bumbo, estudado 
pelo modernista Mário de Andra-
de, além de objetos do cotidiano 
da vila (roca, ralador de mandioca, 
tábua de lavar); colunas de madei-
ra; ferragens; cabeções; muxarabi 

(ou muxarabiê), e obras do bene-
ditino Agostinho de Jesus. Locali-
zado na Praça da Matriz no Cen-
tro da cidade, o Complexo Cultural 
funciona de terça a domingo, das 
08h00 às 17h00.

O projeto apresenta todas as 
sextas feiras a partir das 18h 

no coreto Maestro Bilo, um re-
pertório musical diferente, ou 
seja, cada semana um gêne-
ro musical embala as noites 

de sextas na cidade. O espaço 
está localizado na Praça 14 de 
novembro – Centro Histórico. 

Centro de Apoio
ao Artesão

Localizado na Praça 14 de Novembro, o CINTUR faz o aten-
dimento ao turista e à comunidade, além da distribuição de 
folhetos e informativos sobre os pontos turísticos e histó-
ricos da cidade, serviços e calendários de eventos. O CIN-
TUR também oferece monitorias pré-agendadas a grupos 
que visitam a cidade durante a semana e aos finais de se-
mana. Funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e 
sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h.

Cintur - Centro de Informações Turísticas
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A Prefeitura por intermédio da secretária de segurança urbana trabalha para manter o município cada vez mais seguro 

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Marcio Koch

D
urante uma abordagem 
na Estrada dos Romei-
ros no trecho entre os 
bairros Tarumã e Ran-

cho Alegre, a Guarda Municipal 
Comunitária (GMC), realizou 
no inicio da semana a apre-
ensão de uma carga de carne 
roubada. A ação ocorreu após 
a viatura da GMC receber um 
chamado que indicava um mo-
vimento suspeito.

No local foram apreendidos 
dois meliantes que por tavam 
uma arma de fogo, um bloque-
ador de sinal de GPS do ras-
treador, um veículo Astra pre-
to, uma Fiorino branca, além de 
um pé de cabra e uma marre-
ta. Os veículos que os suspei-
tos usaram eram “Dublês”, ou 
seja, todas as informações dos 
veículos eram clonadas.

Já na manhã da terça-feira 
14/01, durante uma operação 
de rotina os agentes de segu-
rança realizaram a apreensão 
de dois suspeitos de tráfico de 
drogas, no Parque Santana II. 
No fragrante os suspeitos car-
regavam uma sacola com 202 
invólucros de entorpecentes 
(maconha, cocaína e crack), 
uma grande quantia em dinhei-
ro e dois celulares.

No local havia outro sus-
peito, entretanto quando per-
cebeu a ação dos guardas 
conseguiu escapar da aborda-
gem, um dos acusados é me-
nor de idade que poderá res-
ponder por ato infracional e 
o maior poderá responder na 
justiça por Tráfico de drogas e 
corrupção de menores. O ca-
so foi registrado na delegacia 
e segue em andamento. 

Em mega operação Guarda Municipal apreende 
roubo de carga e desmonta esquema de tráfico  

Agentes da Guarda Municipal realizam ações efetivas que mantém a cidade cada vez mais segura

Prefeitura realiza reforma do Centro Esportivo 
e manutenção nos bairros Jd. Isaura, Parque 

Santana e n Av. Tenente Marques

Texto: Roberta Godoi
Fotos: Fabiano Martins

A ação contou com reforma do Centro Esportivo, limpeza de bueiros e sargetas, reparo e serviços de pintura nas guias

N
a última terça feira, 
24/01, a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba, 
por intermédio da Se-

cretaria de Serviços Municipais, 

As manutenções foram realizadas para maior segurança

deu início a algumas obras no 
bairro Parque Santana.      

Dentre os locais contempla-
dos, o Centro Esportivo Parque 
Santana, localizado a Rua Leão 
nº 29, recebeu pisos antiderra-
pantes, pintura e restauração da 

piscina esportiva. 
Os reparos estão sendo rea-

lizados para melhorar a estrutura 
do local, proporcionando mais se-
gurança aos alunos da Unidade.

Além disso, foram feitas a ma-
nutenção das guias na Rua das Ba-

naneiras para melhor sinalização e 
acessibilidade aos pedestres. 

O Jardim Isaura também 
recebeu atenção especial, foi 
realizada a limpeza dos buei-
ros na Rua Constantinopla, 
essa ação ajuda na prevenção 

de enchentes.
Outras ações

No mesmo dia, 24/01, a Re-
gional Fazendinha realizou um 
mutirão para revitalizar a estrada 
Tenente Marques. Na ocasião fo-
ram feitos serviços de pintura de 

guias, limpeza, retiradas de entu-
lhos, varrição e poda na via.

A Ação ocorreu durante 
todo o dia, esse trabalho irá 
proporcionar mais segurança 
aos motoristas e melhorias 
em toda estrada. 



   Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba

Ano V - Edição 162
De 27 de janeiro a
02 de fevereiro de 2017

4 GERAL

Prefeitura realiza revitalização e 
ampliação de colégios da rede municipal 

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Fabiano Martins

Aguardando pelo retorno dos 31 mil alunos da rede de Ensino, escolas recebem reparos e manutenções

C
om o objetivo de pro-
mover um ambiente de 
ensino ainda melhor 
para os alunos da re-

de municipal, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, Obras e Serviços Munici-
pais, está realizando reformas 
e manutenções em diversas es-
colas da cidade.

São reformas na parte elétri-
ca e hidráulica, restauração na 
pintura dos ambientes e facha-
das, nas coberturas e nas portas, 
ampliação de salas, substituição 
de pisos entre outras, de acordo 
com relatório de vistoria, realiza-
do pela Secretaria de Obras, onde 
apontam as deficiências estrutu-
rais. Com base nestes dados os 
reparos são executados pela Se-
cretaria de Serviços Municipais 
ou pelas empresas terceirizadas 
contratadas pela prefeitura, se 
o caso requer uma manutenção 
mais complexa.  

Os reparos e manutenções 
acontecem na época de férias, 
para que os alunos e professo-
res iniciem o período escolar 
com toda a estrutura apropria-
da para que o município conti-
nue proporcionando um ensino 
de qualidade.

Funcionários realizam a pintura das paredes em um dos colégios contemplados com essa ação

Fundo Social de Solidariedade fornece 
aula de capacitação para orientadores
Texto: Roberta Godoi
Fotos: Marcio Koch

O objetivo é atribuir um olhar mais humanizado aos alunos dos cursos de geração de renda do município

N
a última quar ta fei-
ra 26/01, a Prefeitura 
de Santana de Parna-
íba em parceria com o 

Fundo Social de Solidariedade 
e a empresa de desenvolvimen-
to social CECON, promoveram 
uma aula de capacitação para 
os orientadores dos cursos de 
geração de renda do município. 

A apresentação aconteceu 
na Casa Rosa e contou com seis 
orientadores presentes, dentre 
eles dos cursos de maquiagem, 
corte e costura, aplicação de pe-
drarias em chinelos, penteados, 
bolos e doces, que puderam 
aprender um pouco mais sobre 
como ser um orientador, como 
identificar os diferentes perfis de 

alunos e como incentivá-los.
A coordenadora da CECON, 

Jamila Costa, explicou um pou-
co mais sobre o intuito da au-
la: “A intenção é fazer com que 
esses orientadores tenham um 
olhar mais humanizado com os 
alunos que eles irão lidar inde-
pendente da sua formação e sua 
vulnerabilidade social. Estamos 
integrando métodos avaliati-
vos para que os alunos possam 
se sentir incluídos e envolvidos 
com o curso”.

Os cursos do Fundo So-
cialtem início previsto para fe-
vereiro e todos os alunos têm 
direito à cer tificação. Aos in-
teressados, entrar em contato 
com o Fundo Social de Solida-
riedade no 4622-7050 para de-
mais informações. Orientadores aprendem como administrar suas aulas sem perder a responsabilidade social e humana



   Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba

Ano V - Edição 162
De 27 de janeiro a
02 de fevereiro de 2017

5 SAÚDE

Pacientes da Rede Pública terão atendimento 
de Acupuntura Médica na UBS de Alphaville

A partir de 1º de fevereiro a Unidade de Saúde será referencia para essas terapias complementares 

A 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, a 
partir de 01 de fevereiro, 
irá oferecer aos muníci-

pes atendimento ambulatorial de 
acupuntura médica, na Unidade 
Básica de Saúde de Alphaville. 

Essa iniciativa tem por intui-
to melhorar a qualidade de aten-
dimento e reduzir a necessidade 
do uso de medicamentos para 
pacientes crônicos, por meio tra-
tamento da acupuntura médica. 

A equipe médica será cons-
tituída por três médicos, com 
especializações e títulos de es-
pecialistas em acupuntura mé-
dica pela Associação Médica 
Brasileira, que irão realizar pro-
cedimentos como: Punção com 
Agulha de acupuntura, Eletroes-
timulação, Aplicação de Vento-
sas, entre outros.

Para esse tipo de tratamen-
to os pacientes deverão ser en-
caminhados, exclusivamente 
por médicos das unidades Bási-
cas de Saúde, Centro de Espe-
cialidades e Casa de Saúde da 
Mulher Parnaibana. Vale lembrar 
que esse atendimento será fei-
to exclusivamente para os mo-
radores de Santana de Parnaíba. 
Os pronto atendimentos que ho-
je são feitos no PAM Santa Ana, 
serão feitos as quartas-feiras.

Texto: Cintia Almeida

A acupuntura tem como objetivo diminuir a necessidade do uso de medicamentos para pacientes crônicos

O trabalho realizado prioriza melhorar a estrutura e valorizar a satisfação dos usuários

A 
Prefeitura, por meio da 
Administração Regio-
nal Fazendinha, realizou 
no último sábado obras 

de revitalização da Unidade de 
Saúde Avançada (USA) Cidade 
São Pedro. 

As restaurações ocorreram 
em todo o prédio, na ocasião 
foram realizados serviços co-
mo: zeladoria dos telhados, tro-
ca de forro e piso, reforma nos 
banheiros, além da conserva-
ção e poda de plantas no terre-
no, para evitar acúmulo de água 
e impedir que o local seja foco 
para o mosquito da dengue. 

Os trabalhos de manutenção 
aconteceram durante todo o dia 
e tiveram como objetivo ofere-
cer melhorias na infraestrutura e 
acessibilidade para os usuários, 
valorizando o espaço e propor-
cionando melhor atendimento. 

Texto: Roberta Godoi
Fotos: Fabiano Martins

USA Cidade São Pedro recebe 
manutenção e reformas em todo prédio

Reformas na USA Cidade São Pedro buscam melhorar o espaço e evitar possíveis degradações
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Profissionais da Saúde são homenageados no dia do Farmacêutico
A prefeitura, por intermédio da secretária de saúde promoveu no Cine Teatro Coronel Raymundo um evento em comemoração ao dia do farmacêutico

O
s profissionais não são 
médicos, mas, por ve-
zes, eles são chamados 
de doutores, por con-

ta do atendimento prestado aos 
munícipes, e para aperfeiçoar 
esse atendimento a Prefeitura 
por meio da secretaria municipal 

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Sandro Almeida

Nessa nova parceria a comissão será formada pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação e Comunicação

N 
a última terça-feira, 
24/01, uma parceria en-
tre as Secretárias de-
Saúde, Assistência So-

cial, Educação e Comunicação, 
foi firmada para reduzir ainda 
mais os índices de mortalidade 
infantil em Santana de Parnaíba.

A mortalidade infantil con-
siste na morte de crianças até 
11 meses e 29 dias de vida. 
Por isso, foram implantados 
em Santana de Parnaíba diver-
sos programas e atendimentos 
especializados para atender as 
gestantes e crianças, tendo co-
mo carro chefe o programa Mãe 
Parnaibana, em que as gestan-
tes fazem o acompanhamento 
pré-natal, com todos os exa-
mes necessários e palestras. 

Caso o médico identifique 
a gestação como de alto risco, 
como por exemplo, diagnósti-
cos de hiper tensão ou diabe-
tes, as pacientes são enca-
minhadas para o pré-natal de 
alto risco, assim essas mães 
terão exames mais rigorosos e 
com mais periodicidade.

Texto: Cintia Almeida
Fotos: Sandro Almeida

Parnaíba cria parceria inédita para 
reduzir a mortalidade infantil

Reunidos os secretários discutiram estratégias para reduzir ainda mais os índices de mortalidade infantil no município

O espaço oferece diversas modalidades de cursos livres gratuitamente aos munícipes em todos os períodos 
Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Linda Marinho

CCAM-Fazendinha está com inscrições abertas para 
aulas de Capoeira, Violino, Zumba e outros cursos

A 
Prefeitura de Santana 
de Parnaíba por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo abre ins-

crições para aulas de Dança, 
Instrumentos e Música no Cen-
tro Cultural Ar tístico Municipal 
(CCAM) - Fazendinha.

  
  As vagas são limitadas por 
horário pré-determinado pelo 
próprio CCAM, dentre as aulas 
oferecidas pelo espaço estão: 
Ballet, Jazz, Dança de Salão, 
Zumba, Capoeira, Teatro, Vio-
lino, Teclado, Bateria, Piano, 
Guitarra, Contra baixo, Musico-
terapia, entre outros, vale lem-
brar que cada modalidade cor-
responde a uma faixa etária. 

    
Os interessados devem fazer a 
inscrição de segunda à sexta-
-feira das 08h00 às 17h00 ho-
ras, pessoalmente no CCAM, 
munidos de 02 fotos 3x4, com-
provante de endereço (cópia), 
RG e/ou Cer tidão de Nasci-
mento (cópia), e na categoria 
Dança além dos documentos 
listados, também é necessário 
apresentar um atestado médico 
de aptidão física.

O Centro Cultural Ar tístico 
Municipal - Fazendinha fica na 
Avenida Tenente Marques, nº 
5005, para mais informações 
ligue 4154-5025.

Ao termino dos cursos os alunos realizam uma apresentação

de saúde comemorou o dia do 
farmacêutico promovendo uma 
homenagem no Cine Teatro Co-
ronel Raymundo.

A profissão de farmacêutico 
vem passando ao longo dos anos 
por um processo de aperfeiçoa-
mento e valorização e isso é pri-
mordial, pois esse trabalho é es-
sencial para auxiliar as pessoas, 

no atendimento primário de saú-
de, ou seja, orientar o paciente so-
bre as formas corretas de tomar 
determinados medicamentos. 

Durante o dia todos os far-
macêuticos da rede pública de 
saúde do município foram ho-
menageados e participaram de 
uma palestra sobre a importân-
cia de seu trabalho para a popu-

lação. Os profissionais formados 
em Farmácia atuam em diversas 
áreas como, indústrias químicas, 
de alimentos e cosméticos, insti-
tutos de pesquisa e ciência, clí-
nicas de vacinas, vigilância sani-
tária, hospitais, postos de saúde, 
análises clínicas, farmácias de 
manipulação e a velha conheci-
da drogaria.
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CITAÇÃO
PRISCILA LIMA BADARO DE ALBUQUERQUE

Fica Vossa Senhoria CITADA, que o prazo para a entrega da Defe-
sa referente ao Procedimento Administrativo nº 014/2016 Portaria nº 
3.181 de 08 de dezembro de 2016 por Inaptidão Médica, será pror-
rogado por mais 5 dias. A defesa deverá ser realizada diretamente no 
Setor de Avaliação de Desempenho, sito à Rua Anhembi, nº 430 - Jar-
dim Benoá - Santana de Parnaíba/SP.

CRISTINA C.S. CORRÊA
Comissão de Avaliação de Desempenho

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

CITAÇÃO
FABIO BENICIO DE SOUZA

Fica Vossa Senhoria CITADO, a apresentar defesa no prazo de 10 
dias a contar dessa publicação, perante a Comissão de Avaliação de 
Desempenho, sito à Rua Anhembi, nº 430 - Jardim Benoá - Santa-
na de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento Administrativo nº 
002/2017, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 0.213 de 
20 de janeiro de 2017, por ter obtido conceito insatisfatório em sua 
primeira avaliação.

CRISTINA C.S. CORRÊA
Comissão de Avaliação de Desempenho

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 004/17 – Proc. Adm. nº 033/17

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de 
imóvel situado à Rua Paraíba, nº 156 – Casa 01 – Fazendinha – San-
tana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Fernando Mi-
guel das Graças de Jesus, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado a 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 Licita-
ções nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 24 de janeiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 005/17 – Proc. Adm. nº 034/17

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de 
imóvel situado à Rua Estrela Dalva, nº 199 – Casa 04 – Vila Lunarda 
– Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Andréia 
Moreira Cardoso Boachar, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado a 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, 24 de janeiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 006/17 – Proc. Adm. nº 035/17

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de 
imóvel situado à Rua Ignácio Fonseca, nº 078 – Casa 03 – Cidade São 
Pedro – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Jo-
sé Nilson Santa Rosa Muniz, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado a 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 Licita-
ções nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 24 de janeiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 136/16 – Proc. Adm. n.º 1437/16

Objeto: Registro de preços para locação de equipamentos de som, 
para apoio à infraestrutura de eventos geridos por todas as Secretarias 
Municipais de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 (doze) meses.
Fica Adjudicado e Homologado o certame acima identificado a favor 
das empresas e itens: POWER SOUND LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE-
LI ME – Itens: 36; 42; 47; 48; 49 51; 53; 56; 57 e 58; WELLITON 
DONIZETE FERRI ALVES DA SILVA ME – Itens: 2; 4; 8; 9; 11; 12; 
14; 15; 19; 22; 28; 30; 31; 35; 37; 39; 40; 50 e 54; T.SOM – LOCA-
ÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA EVENTOS LTDA – ME - Itens: 
1; 3; 5; 6; 7; 10; 13; 16; 17; 18; 20; 24; 25; 26; 27; 29; 32; 33; 38; 
41; 44; 45; 46; 52; 55 e 59: e TROUPE PRODUÇÕES LTDA – Itens: 
21; 23; 34  e 43.

Santana de Parnaíba, 20 de janeiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 005/17 – Proc. Adm. nº 013/17

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECI-
MENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que está suspensa 
“sine-die” a abertura da licitação supracitada, conforme determina-
ção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do TC-
000564.989.17-6. Em virtude disso, informa-se que qualquer delibe-
ração, bem como novas diretrizes pelo seguimento do certame, será 
comunicado às interessadas através de publicação no DOE-SP. 

Santana de Parnaíba, 23 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

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

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 006/17 – Proc. Adm. nº 015/17

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNI-
FORMES ESCOLARES. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que está suspensa “si-
ne-die” a abertura da licitação supracitada, conforme determinação 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através dos processos 
de TC-000603.989.17-9 e TC-000620.989.17-8. Em virtude disso, 
informa-se que qualquer deliberação, bem como novas diretrizes pelo 
seguimento do certame, será comunicado às interessadas através de 
publicação no DOE-SP. 

Santana de Parnaíba, 24 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 001/17 – Proc. Adm. n.º 005/17

Objeto: Aquisição de dois veículos automotores de passeio.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a par-
tir do dia 23/01/17, no endereço eletrônico www.bll.org.br, através do 
acesso ao link BLL COMPRAS, acesso público.
Data de Abertura: 02/02/17, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 007/17 – Proc. Adm. nº 023/17

Objeto: Contratação de empresa especializada para a constituição de 
provas bimestrais, incluindo a elaboração de questões, diagramação, 
correção, emissão de relatórios pedagógicos e logística para a Rede 
Municipal de Ensino. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir 
do dia 20/01/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/
SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 01/02/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

“A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba torna público que 
requereu na CETESB a Licença de Operação para Estação de Trata-
mento de Esgoto Sanitário localizada à Avenida Cândido Portinari nº 
2 – Bairro Colinas da Anhanguera - município de Santana de Parnaí-
ba - SP.”

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

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 140/16 – Proc. Adm. Nº 1570/16

Registro de preços para o fornecimento parcelado de lancetas e 
tiras

para testes de glicemia 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado 
da seguinte forma: ATA 001/2017 – Empresa: Volpi Distribuidora de 
Drogas - Ltda para o item 01 – R$ 0,1753/Unid e ATA 002/2017 – 
Empresa: Dipromed Comércio e Importação Ltda para o item 02 – 
R$ 0,69/Unid.

Santana de Parnaíba, 19 de janeiro de 2017.
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 142/16 – Proc. Adm. Nº 1662/16

Registro de preços para fornecimento de materiais elétricos, para 
atendimento a demandas de eventos geridos exclusivamente pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por um período de 12 
(doze) meses.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado 
da seguinte forma: ATA 003/2017 – Empresa: Mello & Sierra Ltda - 
ME para o Lote 03 – itens 3.1 – R$ 25,18/Unid, 3.2 – R$ 26,26/Mt, 
3.3 – R$ 23,45/Unid, 3.4 – R$ 23,45/Unid, 3.5 – R$ 239,50/Rl, 3.6 
– R$ 126,80/Unid, 3.7 – R$ 344,20/Rl, 3.8 – R$ 13,25/Mt, 3.9 – R$ 
80,16/Unid, 3.10 – R$ 63,80/Unid, 3.11 – R$ 63,80/Unid, 3.12 – R$ 
63,80/Unid, 3.13 – R$ 119,40/Unid, 3.14 – R$ 11,40/Mt, 3.15 – R$ 
11,40/Mt, 3.16 – R$ 11,40/Mt, 3.17 – R$ 11,40/Mt e 3.18 – R$ 7,50/
Unid, Lote 01 – itens 1.1 – R$ 0,07/Unid, 1.2 – R$ 0,08/Unid, 1.3 – 
R$ 0,10/Unid, 1.4 – R$ 0,19/Unid, 1.5 – R$ 0,25/Unid, 1.6 – R$ 0,70/
Unid, 1.7 – R$ 0,35/Unid, 1.8 – R$ 0,55/Unid e 1.9 – R$ 0,85/Unid e 
Lote 04 – itens 4.1 – R$ 27,00/Unid, 4.2 – R$ 19,40/Unid, 4.3 – R$ 
115,00/Unid e 4.4 – R$ 1,76/Unid e ATA 004/2017 – Empresa: Max-
pel Informática e Papelaria Eireli – EPP para o Lote 2 – itens 2.1 – 
R$ 5,80/Mt, 2.2 – R$ 24,00/Mt, 2.3 – R$ 19,00/Mt e 2.4 – R$ 1,50/
Mt.

Santana de Parnaíba, 24 de janeiro de 2017.
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam 
convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, 
à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos 
enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Enfermeiro: 090- João Vitor Rabelo-RG/
SP-33.393.264-X. Concurso Público 003/2013 Agente de Organiza-
ção Escolar: 116- Jose Wilson Paiva da Silva-RG/SP-32.940.023-X. 
Concurso Público 001/2014 PEB I (Educação Infantil): 073- Danie-
la Moreira Castro-RG/SP-33.312.808-4. PEB II (Inglês): 014- Wag-
ner Romão do Nascimento-RG/SP-39.540.197-5. PEB I (Educação 
Básica): 047- Fernanda de Andrade-RG/SP-28.977.716-1; 048- Me-
lisa Aparecida dos Santos Florencio-RG/SP-29.882.158-8; 049- Ra-
fael Santos Capelo-RG/SP-34.478.381-9; 050- Denise do Nascimen-
to dos Santos-RG/SP-23.006.068-7. Concurso Público 001/2015 
Oficial de Manutenção (Pedreiro): 007- Alessandro Mazoni Alves-
-RG/SP-33.962.893-5. Médico com Especialização em Ultrasso-
nografia: 008- Eng Han Tan-Oh-RG/SP-4623876. Concurso Público 
001/2016 Monitor Assistencial: 006- Debora Silva de Freitas Veloso-
-RG/SP-23.294.966-9. Auxiliar de Farmácia: 012- Marcos Barboza-
-RG/SP-41.604.615-0.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO

Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam 
convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à 
Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos 
enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2015 PEB II (Educação Artística): 004- Ro-
semeire José dos Santos-RG/SP-11.653.227-0. PEB II (Matemáti-
ca): 009- Daniela Ribeiro de Oliveira-RG/SP-35.230.564-2. PEB II 
(Inglês): 005- Cassio Silva de Oliveira-RG/SP-29.884.835-1. PEB 
II (Geografia): 016- Vanda Aparecida de Barros-RG/SP-18453097. 
Processo Seletivo 005/2015 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 
018- Gidelaine Teixeira Lima de Oliveira-RG/SP-39.876.972-2; 019- 
Ernir Barbosa Lima-RG/SP-32.011.282-2; 020- Francisco Inácio da 
Silva-RG/SP-52.699.686-9; 021- Vitor Berigo-RG/SP-32.661.757-7; 
022- Erica Patricia Silva Pereira de Souza-RG/SP-59.855.551-1; 023- 
Sandra Souza Aguiar-RG/SP-25.131.724-9; 024- Camila Gomes San-
tana-RG/SP-40.064.898-2.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO

Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abai-
xo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Admi-
nistração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos do-
cumentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 003/2016 Agente de Serviços de 
Alimentação: 016- Janete de Lima Ferreira-RG/SP-12.979.205-6; 
017- Hebe Strobio-RG/SP-14.597.321-9; 018- Carla Dormelia Gou-
lart dos Santos-RG/SP-44.150.910-1; 019- Maria José Barbosa Al-
buquerque-RG/SP-8.033.630-9; 020- Rosangela Silvestre Demétrio-
-RG/SP-26.116.640-2; 021- Elisangela Moreira do Nascimento-RG/
SP-35.560.063-8.
               

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO

Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convo-
cados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São 
Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados 
no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 PEB II (Educação Física): 003- Julia-
na Pereira Vilas Boas-RG/SP-46.748.504-5; 004- Henrique Mauro da 
Silva-RG/SP-48.693.922-4. Médico Plantonista com Especializa-
ção em Pediatria: 003- Roberta Ismael Lacerda Machado-RG/SP-
3039997.

Santana de Parnaíba, 27 de janeiro de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ATOS OFICIAIS
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