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Santana de Parnaíba é destaque em transparência públi-
ca, sendo a 1ª da região metropolitana, 5ª do Estado de 
São Paulo e a 39ª do Brasil de acordo com a Escala Brasil 
Transparente – Avaliação 360º, promovida pela CGU (Con-
troladoria Geral da União), do Governo Federal.  Pág. 3

Foto: Fabiano Martins

Guarda Municipal fará patrulhamento com
bicicletas pelas ruas de Santana de Parnaíba

Esta é a segunda edição da Escala Brasil Transparente - Avaliação 360º promovida pelo Tribunal de Contas da União e na primeira edição o município 
parnaibano tinha uma nota de 1,77 e por meio de um amplo trabalho saltou de 657º para 39º do Brasil e a 1ª da Região Metropolitana

Santana de Parnaíba é o município com a 5ª melhor 
transparência pública do Estado de São Paulo

ESCALA BRASIL TRANSPARENTE - AVALIAÇÃO 360º

POSIÇÃO MUNICÍPIO PONTUAÇÃO

1 Sorocaba 9,8

2 Limeira 9,73

3 Nova Odessa 9,71

4 Mogi Guaçu 9,7

Tribunal de Contas da União - Municípios do Estado de São Paulo com mais de 50.000 habitantes

5 Santana de Parnaíba 9,61

SEGURANÇAEDUCAÇÃO

Aulas presenciais retornam na próxima
segunda-feira 26/04 em Santana Parnaíba
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P
ara que todos os alu-
nos da rede municipal 
tenham acesso à edu-
cação nesse momento 

de pandemia, no próximo dia 
26 acontecerá a volta às aulas 
presenciais nos colégios de 
Santana de Parnaíba para alu-
nos desde o ensino infantil até 
o ensino médio. 

De forma a garantir o retor-
no com segurança, a fim de evi-
tar o risco de contágio pelo no-
vo Coronavírus, uma série de 
medidas serão tomadas como a 
capacidade máxima de 35% de 
alunos nas salas de aula, uso 
de álcool em gel e sabonete lí-
quido, distanciamento social e 
aferição de temperatura na en-
trada dos colégios. Sem contar 

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

Aulas presenciais retornam na próxima
segunda-feira 26/04 em Santana Parnaíba

A 
Guarda Municipal de Santana de 
Parnaíba vai começar a usar bici-
cletas para realizar a ronda osten-
siva na cidade. A equipe que foi 

recrutada voluntariamente, recebeu trei-
namento especial para esse trabalho du-
rante 40 horas.

Nesta sexta-feira (23/04), no Centro 
Administrativo Bandeirantes, a prefeitura 
realizou a cerimônia de formatura dos 20 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Dario Souza

guardas municipais que trabalharão em 
escala 12x36, sendo dois pelotões com 
10 homens que farão o patrulhamento 
nas áreas bancárias, comerciais, ciclo-
vias, entre outros, nos bairros de  Alpha-
ville, Centro e Fazendinha.

 Vale ressaltar que essa é mais uma 
iniciativa municipal para aproximar a 
população e inibir o crime no município, 
pois possibilita maior mobilidade onde 
as viaturas de 4 ou 2 rodas não conse-
guem chegar. 

GMC fará patrulhamento com bicicletas 
pelas ruas de Santana de Parnaíba

ATENDIMENTOS:
* Ordem de chegada  
* Seguro Desemprego com agendamen-
to.Sempre respeitando o distanciamen-
to , conforme Artigo 1º - Observados 
os termos e condições estabelecidos 
no Decreto nº 64.994 de 28 de maio de 
2020, fica estendida, até 07 de fevereiro 
de 2021, a vigência.

364 VAGAS

NOTA IMPORTANTE: Conforme 
determinação do Ministério 
Público e Inquérito Civil nº 
000043.2014.10.000/0 da 

Coordenadoria do Sistema Nacional
de Emprego, as vagas não poderão 
conter os indicativos de sexo e faixa 

etária. “Vagas disponíveis para o 
momento, as mesmas sofrem
alterações constantemente”

VAGAS Quant.

Ajudante de obras 7

Ajudante de polidor 
de veículos

2

Ajudante de
serralheiro

2

Analista contábil 1

Analista fiscal 1

Assistente de
compras

3

Assistente de
vendas

5

Atendente de loja
e mercados

6 x

Auxiliar laboratorista 
de solos e
concretos 

3

Auxiliar de 
lavanderia

6

Auxiliar de logística 225

Auxiliar de
marceneiro

2

Borrecheiro 2

Colorista 5

Eletricista predial 2

Engenheiro elétrico 
eletrônico
(estagiário)

14

Engenheiro civil 3

Fiscal de prevenção 3

Fresador CNC 2

Jardineiro 3

Lavador de auto-
móveis

2

Mecânico de manu-
tenção de moto

1

Montador de páletes 6

Motorista carreteiro 13

Operador de
eletroerosão a fio

1

Operador de
empilhadeira

11

Operador de máqui-
na fixas, em geral

1

Padeiro 1

Pedreiro 7

Pintor de alvenaria 2

Projetista de móveis 2

Serralheiro 2

Soldador 8

Técnico de
construção civil

2

Técnico em
automação

2

Técnico químico 2

Torneiro mecânico 2

Tosador de animais 
doméstico

2

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Obras do novo Colégio Infantil do Refúgio 
devem ser finalizadas já nos próximos dias

S
eguindo com a meta de zerar a fi-
la das creches em toda a cidade e 
proporcionar um ensino com ain-
da mais qualidade para os alunos 

da rede municipal, a prefeitura chega na 
reta final das obras do Novo Colégio In-
fantil do Refúgio dos Bandeirantes.

Com quase 2 mil m² de área construí-
da, a nova unidade educacional fica loca-
lizada ao lado do Colégio Maria Fernandes 
e terá 10 salas de aula com banheiro in-

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

fantil interno, sala dos professores, lavan-
deria, lactário, espaço administrativo, pá-
tio e almoxarifado, terá capacidade para 
atender até 400 alunos dos 0 a 5 anos.

Além disso, o colégio contará com giná-
sio poliesportivo de uso compartilhado, que 
poderá ser utilizado pelos moradores do bair-
ro no contraturno das atividades escolares. 

A unidade educacional faz parte das 
22 que já foram entregues e das outras 
cinco que foram iniciadas ao longo dos 
últimos oito anos. A conclusão das obras 
está prevista para o final deste mês.

A formatura do 1º Pelotão de ciclopatrulhamento aconteceu na sexta-feira (23/04), no Centro 
Administrativo Bandeirantes

A unidade vai zerar a fila de creche na região

Estão abertas as inscrições para vestibular 
2021 Univesp em Santana de Parnaíba

Parques de Santana de Parnaíba serão 
reabertos neste sábado (24/04)

J
á estão abertas as inscrições do 
vestibular 2021 da Universida-
de Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp) para o polo Santana de 

Parnaíba. Ao todo, serão  48 vagas sen-
do 24 vagas para cursos de licenciatura 
e 24 vagas na área da computação.

Os cursos de licenciatura são de 
Letras, Matemática e Pedagogia, am-
bos 4 anos, já na área da computação 

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Ilustrativa

os cursos oferecidos são: Tecnologia 
da Informação (3 anos), Ciências de 
Dados (4 anos) e Engenharia da Com-
putação (5 anos).  As provas ocor-
rerão em duas datas: no dia  13 de 
junho (Licenciatura) e no dia 20 de ju-
nho (Computação). 

Para se inscrever no vestibular o inte-
ressado deve acessar o site: vestibular.
univesp.br, o candidato precisa ter con-
cluído o ensino médio. As inscrições vão 
até o dia 20 de maio, às 23h59.

S
eguindo os protocolos da fase de 
transição do Plano São Paulo de 
enfrentamento à Covid-19 e reto-
mada econômica, os parques de 

Santana de Parnaíba serão reabertos neste 
sábado, 24/04, adotando todos os proto-
colos sanitários de combate à pandemia.

Os Parques do Colinas da Anhangue-
ra, Cidade São Pedro, Jardim São Luís, 
Jaguarí, Fazendinha/Cento e Vinte e Par-

Texto: João Guerra
Foto: Dario Souza

que Santana estarão abertos de terça a 
domingo em horário normal, somente pa-
ra corrida e caminhada.

As unidades funcionarão com 25% da 
capacidade, com obrigatoriedade da utili-
zação de máscaras, aferição de tempera-
tura, higienização das mãos com álcool 
em gel nas entradas dos parques e com 
respeito ao distanciamento social. 

A prefeitura entregará em breve mais 
três parques nos bairros do Jardim Itapuã, 
Cristal Park e Refúgio dos Bandeirantes.

A Univesp fica localizada na Rua Verona, 19 - Jardim Isaura Serão adotados todos os protocolos do combate à Covid-19

ESPORTE E LAZER

SEGURANÇA

Serão realizados todos os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus

EDUCAÇÃO

OBRAS

EDUCAÇÃO

ações que já haviam sido rea-
lizadas como os treinamentos 
e capacitações oferecidos aos 
profissionais da educação. 

Para alunos acima dos 6 
anos de idade será obrigatório o 
uso de máscara. Os colégios de 
educação infantil estarão funcio-
nando em horário integral tam-
bém com escalonamento. 

Vale lembrar que não é obri-
gatório que os pais encaminhem 
os seus filhos para o colégio, já 
que as plataformas digitais utili-
zadas anteriormente, bem como 
os materiais impressos retira-
dos nas secretarias das escolas 
continuarão disponíveis.

Até o momento, 32% dos 
profissionais da educação já 
foram vacinados com a primei-
ra dose.
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Esta é a segunda edição da Escala Brasil Transparente - Avaliação 360º promovida pelo Tribunal de Contas da União e na primeira edição o município 
parnaibano tinha uma nota de 1,77 e por meio de um amplo trabalho saltou de 657º para 39º do Brasil e a 1ª da Região Metropolitana

S
antana de Parnaíba é 
destaque em transpa-
rência pública, sendo a 
1ª da região metropoli-

tana, 5ª do Estado de São Paulo 
e a 39ª do Brasil de acordo com 
a Escala Brasil Transparente – 
Avaliação 360º, promovida pe-
la CGU (Controladoria Geral da 
União), do Governo Federal.

 A EBT – contempla não só 
a transparência passiva, mas 
também a transparência ati-
va (publicação de informações 
na internet). Nesta avaliação há 
aspectos da transparência ativa 
como a verificação da publica-
ção de informações sobre recei-
tas e despesas, licitações e con-
tratos, estrutura administrativa, 
servidores públicos e acompa-
nhamento de obras públicas. 

Foram avaliados todos os 
estados, capitais e os municí-
pios com mais de 50 mil habi-
tantes (com base nas estimati-
vas de 2017, do IBGE). Ao todo, 
foram avaliados 691 entes. Ao 
avaliar os municípios com 
mais de 50 mil habitantes, fo-
ram contemplados os entes nos 
quais está concentrada a maio-
ria da população brasileira. Os 
quesitos de transparência ati-
va foram avaliados entre abril e 
agosto de 2020 e consideraram 
o período de agosto de 2019 a 
janeiro de 2020 como referên-
cia para a verificação das infor-
mações publicadas nos sites 
oficiais e portais de transparên-
cia. A avaliação da transparên-
cia passiva ocorreu no intervalo 
de junho a setembro de 2020. 

Texto: João Guerra
Fotos: Fabiano Martins

Os dados foram inseridos no 
sistema entre novembro e de-
zembro de 2020.

A cidade de Santana de Par-
naíba atingiu a nota de 9,61, 
sendo superado apenas por 
quatro municípios paulistas, 

Sorocaba com 9,8, Limeira 
com 9,73, Nova Odessa com 
9,71 e Mogi Guaçu com 9,7 
superando todos os indicado-
res gerais que é de 6,85 a mé-
dia dos municípios, 8,8 dos es-
tados e 8,73 das capitais. Esta 

Santana de Parnaíba é o município com a 5ª melhor 
transparência pública do Estado de São Paulo

é a segunda edição da Esca-
la Brasil Transparente - Avalia-
ção 360º e na primeira edição o 
município parnaibano tinha uma 
nota de 1,77 e através de um 
amplo trabalho saltou de 657º 
para 39º do Brasil.

Por conta de um amplo trabalho a cidade saltou da 657º posição para a 39ª do Brasil

Para ter acesso ao portal da 
transparência, basta acessar 
http://servicos.santanadepar-
naiba.sp.gov.br/cecam_trans-
parencia/, o serviço de infor-
mação ao cidadão pode ser 
encontrado em: https://intranet.

santanadeparnaiba.sp.gov.br/e-
SIC-PUB, sendo que estes links 
são parte do portal da prefeitu-
ra municipal e estão disponíveis 
em sua página principal no site: 
https://www.santanadeparnai-
ba.sp.gov.br/.

Mesmo há uma semana do seu fechamento abril já é o mês mais
letal desde o início da pandemia em alguns estados do Brasil 

A
pesar do país ter regis-
trado uma leve melhora 
no panorama da segun-
da onda com tendência 

Texto: Willian Rafael
Fotos: Marcio Koch / Fabiano Martins

de estabilidade na média móvel 
no últimos 7 dias no registro de 
novos casos e internações em 
relação aos últimos 14 dias, os 
sistemas de saúde de estados e 
municípios seguem em colapso.

Na última quarta-feira, o 
Brasil ultrapassou a marca de 
mais de 380 mil vidas perdidas 
em decorrência do coronavírus.

Há 93 dias a média móvel de 
mortes por covid-19 está acima 
de mil, sendo que nos últimos 
36 foram registrados mais de 2 
mil mortes diárias, só na última 
quinta-feira foram 2.070 óbitos 
registrados.

No Estado de São Paulo 
mais de 90 mil pessoas perde-
ram a vida para a doença des-
de o início da pandemia, sen-
do 17.021 só até essa altura 
de abril, número que já supera 
o recorde do mês anterior, on-
de 15.159 pessoas perderam a 
batalha para o coronavírus.

Apesar do Estado também 
viver situação de estabilidade 
com relação a novos casos e 
internações, a condição do sis-

tema de saúde ainda é muito 
crítica, já que a média geral de 
ocupação de leitos é superior a 
80% com risco de novo colap-
so. Em números absolutos são 
mais de 23 mil pessoas inter-
nadas, das quais 11 mil estão 
em UTIs.

Em Santana de Parnaí-
ba a situação não é diferente, 
o município registrou, até es-
ta sexta-feira (23), 260 mortes, 
das quais 56 foram no mês de 
abril, número 40% superior ao 
do mês anterior. Ainda assim, 
a cidade permanece com uma 
das menores taxas de letalidade 
da região e do Estado: 2,51 de 
acordo com dados do Seade.

Até a data de hoje eram 23 
pessoas internadas no muni-
cípio e uma ocupação de 29% 
dos leitos de enfermaria e 72% 
dos leitos de UTI.

C
om um sistema organi-
zado e informatizado de 
vacinação no sistema 
drive-thru e por meio de 

agendamento que evita a disse-
minação do coronavírus, a ad-
ministração municipal já realizou 
a aplicação de mais de 20 mil do-
ses da vacina, se mantendo sem-
pre à frente do cronograma esta-
dual de vacinação. Ao todo foram 
13.718 primeiras doses e 6.815 
segundas doses, sendo 14.317 
idosos, 5.727 profissionais da 
saúde e 3 pessoas portadoras de 
deficiência institucionalizada.

A cidade já iniciou a vacina-
ção dos trabalhadores da edu-
cação. Para se vacinar o pro-

VACINAÇÃO

Só na última quinta-feira foram 2.070 mortes em São Paulo

Nº de óbitos diários por coronavírus

Taxa de contaminação coronavírus

fissional deve realizar cadastro 
no site vacinaja.sp.gov. br e 
aguardar a análise do Gover-
no do Estado que avaliará caso 
a caso e enviará QR Code para 
os solicitantes que atenderem 
aos requisitos. Na sequência é 
necessário acessar o portal da 
prefeitura santanadeparnaiba.
sp.gov.br, realizar o pré-agenda-
mento e aguardar a convocação 
para a vacinação que será feita 
por meio de e-mail e sms. 

No sábado (24/04), a cida-
de inicia a vacinação das pes-
soas a partir dos 64 anos e o 
município já está preparado pa-
ra o início da imunização dos 
próximos grupos.
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Pavó

Furão Pequeno

Borboleta Coruja

Na semana em que ocorre o Dia Mundial do Planeta Terra (22 de abril) a cidade tem muito
a comemorar graças aos investimentos realizados nos últimos anos

Com crescimento nunca antes visto Parnaíba investe em  
políticas públicas que garantem o desenvolvimento sustentável

N
as últimas décadas vá-
rios especialistas do mun-
do afora têm alertado so-
bre os impactos causados 

pelas intervenções do homem no 
meio ambiente que têm causado 
desequilíbrios dos mais diversos, e 
é nesse cenário que as temáticas 
voltadas à sustentabilidade tem ga-
nhado cada vez mais destaque e 
importância em diversos setores 
da sociedade. Na semana do dia 
22 de abril, quando é comemora-
do o dia Mundial do Planeta Terra 
a pauta é ainda mais relevante, em 
especial para as administrações 
públicas, que necessitam elaborar 
políticas que possibilitem o cresci-
mento de maneira que não haja da-
nos ou que o impacto seja mínimo 
possível a natureza.

Tendo em vista esse cenário, 
a Administração Municipal, por 
meio da Secretaria de Meio Am-
biente e Planejamento, desenvol-
ve projetos que são referência na 
proteção e preservação da fauna e 
flora do município. 

“Ao todo, Santana de Parnaíba 
possui mais de 8,3 mil hectares 

de mata nativa preservada, o 
que equivale a cerca de 50% 
do seu território, dos quais 

pode-se destacar as unidades 
de conservação do Voturussu, 

Voturuna II e V, a APA da 
Várzea do Rio Tietê e a Reserva 

Biológica Tamboré, que é a 
maior em perímetro urbano do 

Estado de São Paulo”.

A cidade que foi a primeira do 
Brasil e a quinta no mundo a en-
tregar o relatório voluntário para 
a ONU se comprometendo com 
os objetivos da Agenda 2030, re-
alizou, só nos últimos 8 anos, o 
plantio de mais de 53 mil mudas 
com o Projeto Arborizar, que re-

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch / Fabiano Martins

A Serra do Voturuna é uma área tombada com duas unidades de conservação e rica em biodiversidade de fauna 
e flora

ção do reservatório do Gênesis, 
que atuará para garantir o forne-
cimento de água em eventuais 
crises hídricas, já que a cidade é 
uma das últimas do Sistema São 
Lourenço e ligação de água no 
bairro Chácara das Garças que 
terá as obras iniciadas até o final 
deste ano. 

A cidade, que possui o maior 
programa de parques públicos de 
todo o Estado, com três em fase fi-
nal de construção e seis entregues, 
dos quais destaca-se o parque do 
Cento e Vinte/Fazendinha, que foi 
entregue na primeira etapa e conta-
rá 240 mil m² dos quais 70 mil m² 
serão de área preservada, em bre-
ve contará com mais uma unidade 
voltada à preservação e educação 
ambiental, o Parque Ecológico do 
Bacuri, em Alphaville.

Para incentivar as pessoas 
e empresas a adotarem ativida-
des conscientes e medidas para a 
preservação do meio ambiente, a 
partir deste ano, com a sanção da 
lei 3950/21, será implementado o 
Selo de Desenvolvimento Susten-
tável, que certificará boas práti-
cas voltadas à conscientização, 
incentivo e manutenção do meio 
ambiente bem como a responsa-
bilidade coletiva, econômica e so-
cial sustentável na cidade.

Santana de Parnaíba é a pri-
meira cidade do Brasil a contar 
com 100% de iluminação pública 
de LED, gerando economicidade 
no consumo de energia e menor 
impacto ambiental.

Por conta de tudo isso, Santa-
na de Parnaíba foi destaque ocu-
pando a 2ª colocação entre as ci-
dades com até 150 mil habitantes 
no Programa Município Verde e 
Azul do Estado de São Paulo, que 
qualifica as ações de preservação 
e tem o propósito de medir a efici-
ência da gestão ambiental das ci-
dades e tem se tornado referência 
em sustentabilidade.

aliza as ações de acordo com as 
necessidades  apontadas pelo 
Departamento de Meio Ambien-
te, com a educação ambiental ou 
por meio de solicitação dos muní-
cipes, que podem fazer o pedido 
pelo Disk Árvore do App e-Parnaí-
ba ou retirar o seu exemplar no Vi-
veiro Municipal e, recentemente, o 
DMA inovou com o lançamento o 
programa “Nasce um bebê, nasce 
uma árvore”, que já entregou mais 
de 800 plantas nativas para as fa-
mílias de bebês nascidos na ma-
ternidade municipal.  

Com relação aos resíduos 
sólidos, a cidade realiza mensal-
mente, com o apoio da coopera-
tiva Avemare (que há pouco tem-
po ganhou da prefeitura uma nova 
sede mais ampla e apropriada às 
suas atividades), a coleta porta a 
porta de 440 toneladas de mate-
riais recicláveis em 60% do mu-
nicípio, que nos próximos quatro 
anos deve passar a contar com o 

serviço em todo o seu território de 
acordo com o termo de colabora-
ção firmado. No entanto, a cida-
de pode se vangloriar de ter a se-
paração de 100% do seu lixo, já 
que a empresa que presta servi-
ço de coleta de lixo para o muni-
cípio dispõe de tecnologia que faz 
triagem e separação dos resíduos, 
descartando somente os orgâni-
cos. O aterro sanitário, que fica lo-
calizado no município, é um dos 
poucos do Brasil que conta com 
a tecnologia e consegue aplicá-
-la, além de ser o único do Esta-
do a atender todas as exigências 
da Enel para a comercialização da 
energia gerada pelo biogás.

Outra prioridade do município 
é a questão do saneamento bá-

Em 2017 foi inaugurada a Estação 

de Tratamento do Colinas da 

Anhanguera que garante a coleta e 

tratamento  do esgoto de mais de 

4 mil residências da região, além 

da ampliação das redes coletoras 

em toda a cidade saltando de 187 

km para mais de 325 km. Com 

a revisão do Plano Municipal de 

Saneamento a previsão é que já 

nos próximos anos tenha 100% do 

esgoto coletado

sico que nos últimos anos teve 
um aumento exponencial, saltan-
do de 9 mil ligações para cerca de 
27 mil, um aumento de de mais 
de 200% na coleta do esgoto. Os 
números ainda são mais expressi-
vos quando se avaliar o tratamen-
to de todos os rejeitos coletados 
que saltaram de 4,5% para 50% 
nos últimos 8 anos e os acordos 
com a concessionária que presta 
o serviço no município dão conta 
que já nos próximos anos a cida-
de contará com 100% de seu es-
goto tratado e coletado.

Ainda sobre o tema, cabe des-
tacar o abastecimento de água 
que atende 99% da demanda e, 
em breve, contará com duas im-
portantes novidades: a constru-

Águia Cinzenta

Esquilo Caxinguelê

Borboleta Asa de Vidro

Cachorro do Mato

Caninana

Cobra cipó

Cuíca de cauda grossa

Gamba do Mato

Garça Branca

Gato do Mato

Gato mourisco

Gavião pega macaco

Jaguatirica

Jararacuçu

Lagarto Teiú

Tapiti

Paca

Cateto

Araponga

Periquitão maracanã

Pica-pau-rei

Preá

Quati

Cuíca

Rato do Chão

Rato do Mato

Sagui de tufos preto

Sagui de tufos brancos

Guaxinim Mão-Pelada

Tangará

Tatu

Tucano de bico verde

Veado catingueiro

Macuquinho

Morcego buldogue

Ouriço do Mato

Mais de 53.000 mil mudas 
plantadas nos últimos 8 anos 

em toda a cidade 

Reserva Tamboré a maior em 
perímetro urbano do Estado 

Projetos de educação ambiental 
ao alcance de todos com a Ecovan

1º Município do Brasil com 100% 
de iluminação pública a LED

Município dispõe de tecnologia para 
triagem de 100% do lixo coletado

Aumento de 
mais de 1.000% 

no tratamento 
de esgoto

“O Centro de Sustentabilidade - CES Alphaville, que atualmente 
passa por reforma para melhor atender ao pública, e a Ecovan, 
que desde 2016 atendeu os alunos 5º ano de todos os colégios 
municipais, são outras importantes ferramentas de educação 

ambiental” 

São 2 ecopontos já instalados e 
mais 2 serão inaugurados este ano 

Mais de 800 mudas entregues 
para famílias de bebês nascidos 

na maternidade

Parque Tibiriçá terá mais de 70 
mil m² de mata nativa preservada

Capivara

CONHEÇA UM POUCO DA FAUNA DE SANTANA DE PARNAÍBA

22 DE ABRIL -  DIA MUNDIAL DO

PLANETA TERRA
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PORTARIA N.º 032/21, DE 14 DE 
ABRIL DE 2021.              (Dispõe sobre 
exoneração de servidor)

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, DIRETORA 
PRESIDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA 
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA, 
Estado de São Paulo, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

   ARTIGO 1º:- Exonerar o Sr. RAIMUNDO 
PEREIRA SAMPAIO, portador do R.G. n.º 81018381 SSP/SP e do CPF. 
n.º 001.565.868-60, do Cargo Efetivo de VIGIA, NIVEL I-B, lotado na 
Diretoria Administrativa, face ao benefício de Aposentadoria Voluntária 
por Implemento de Idade, concedido nesta autarquia. 
  
   ARTIGO 2º: Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 14 de Abril de 2021.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA PRESIDENTE

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

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

Portaria n.º 004/21 de 14/01/2021 – Extinguir a partir de 01 de Janeiro 
de 2021, a pensão por morte ao SR. JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA, 
portador do RG n.º 81.066.442 SSP-SP, em virtude de ter contraído 
novo matrimônio nos termos do artigo 19, Inciso I Lei Municipal n.º 
2.370 de 01 de Julho de 2002.

Santana de Parnaíba, 27 de Janeiro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 15/2021

Prorroga a suspensão dos serviços administrativos e 
legislativos presenciais na Câmara Municipal, e dá outras providên-

cias.

SABRINA COLELA PRIETO, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:
 Art. 1° Fica suspenso “sine die” o atendimento presencial, e 
os serviços legislativos presenciais da Câmara Municipal de Santana de 
Parnaíba.
 Art. 2° Os serviços administrativos internos da Câmara 
continuarão a ser desenvolvidos por teletrabalho, no que couberem, e 
por revezamento, na forma disciplinada pelo Departamento de Recursos 
Humanos.
Parágrafo único. Ficam os Gabinetes dos Vereadores autorizados a se 
organizar na forma contida neste artigo, devendo informar a providência 
adotada ao Departamento de Recursos Humanos.
 Art. 3º  As Sessões Ordinárias e Extraordinárias continuarão 
sendo realizadas exclusivamente “on line”.
 Art. 4º Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua 
publicação.
            

                          Plenário Antônio Branco, 19 de abril 
de 2021. 

SABRINA COLELA PRIETO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
COMUNICADO DE ABERTURA DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES – 

SUBCOMISSÃO TÉCNICA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 264/2021 

O MÚNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fica aberto, até as 17:00 horas do 
dia 30/04/2021, o prazo para as inscrições de profissionais formados 
em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma 
dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída 
nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, para análise e julgamento 
das propostas técnicas relativas à licitação a ser instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba objetivando a contratação 
de Agência para a prestação de serviços de publicidade. 
O Edital completo do Chamamento Público poderá ser obtido a partir 
do dia 16/04/2021, na Secretaria de Compras e Licitação da Prefeitura 
Municipal de Santana de Parnaíba, sito Avenida Marechal Mascarenhas 
de Morais, 1283 – Votuparim – Santana de Parnaíba - SP, telefone (11) 
4622-7514, no horário de 9:00 às 17:00 horas dos dias úteis, ou no 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, em atendimento ao disposto 
na Lei Federal nº 12.232/2010.

Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2021.
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 034/2021 – Proc. Adm. n.º 112/2021
Objeto: Aquisição de UNIFORMES E EPI´S PARA CICLISTAS PARA 
ATENDIMENTO DO CICLO DE PATRULHAMENTO COM BICICLETAS 
PELA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE SANTANA DE PARNAÍBA, 
EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
URBANA.
CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO 
DE INTERPOSIÇÃO RECURSO E O JULGAMENTO DESTA LICITAÇÃO, 
ADJUDICO E HOMOLOGO O CERTAME A FAVOR DA SEGUINTES 
EMPRESAS: INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES DE 

ROUPAS LTDA PARA OS LOTES 01 E 03; E R D DAVID – PRODUTOS 
PROMOCIONAIS PARA O LOTE 02.

SANTANA DE PARNAÍBA, 16 DE ABRIL DE 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico nº 059/2021 – Proc. Adm. nº 205/2021
Objeto: – Contratação de empresa especializada na confecção de 
Barreira de Proteção em Acrílico para os setores de Atendimento 
ao Cidadão e aos Servidores instalados no Centro Administrativo 
Bandeirantes.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interpor 
recurso, na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente 
certame a favor da seguinte empresa: TECNOLAR LTDA – CNPJ Nº 
12.464.652/0001-66, para o Lote 01.

Santana de Parnaíba, 20 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 094/2020 – Proc. Adm. nº 378/2020
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PISO ESPORTIVO FLUTUANTE, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que diante da solicitação 
da Secretaria Municipal de Obras e considerando a supremacia da 
Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos 
licitatórios de sua instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei 
nº 8.666/93, decide por REVOGAR o certame acima identificado.

Santana de Parnaíba, 20 de abril de 2021.
----------------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública N.º 004/2021 – Proc. Adm. Nº 263/2021
Objeto: Contratação de Empresa de Assessoria de Imprensa visando 
à prestação de serviços de reportagem, redação, revisão de textos, 
diagramação eletrônica, fotografia, e desenho gráfico, destinados à 
elaboração do Portal da Prefeitura de Santana de Parnaíba, Imprensa 
Oficial e de assessoria de comunicação e imprensa para os órgãos 
setoriais da Administração Municipal, bem como a produção de vídeos 
e de materiais destinados à comunicação digital, sob a coordenação da 
Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Santana 
de Parnaíba.
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
16/04/2021, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 1283 – 
Sítio do Morro – Santana de Parnaíba - SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba “empresas” e “licitações”.
Data de Abertura: 07/06/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 066/2021 – Proc. Adm. nº. 236/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento e instalação parcelada 
de PLAYGROUND MODULAR, BRINQUEDOS E CORRELATOS (com 
instalação e assistência técnica durante o período de garantia), 
fabricados em ferro, aço, alumínio, e madeira (ecológica e beneficiada), 
a serem instalados nos colégios, parques e praças municipais, pelo 
período de 12 meses, conforme Anexo I – Termos de Referência.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 20/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 03/05/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 074/2021 - Proc. Adm. nº. 265/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ASFALTO 
FRIO DE POLÍMERO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo 
período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 16/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.
br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 29/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 075/2021 - Proc. Adm. nº. 266/2021
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviço parcelado de 
APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais e 
Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 16/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.
br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 29/04/2021, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 076/2021 – Proc. Adm. nº. 267/2021
Objeto: - Registro de Preços para o fornecimento parcelado de 
DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, em atendimento 
à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 19/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
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 lances: Dia 30/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 077/2021 – Proc. Adm. nº. 268/2021
Objeto: – Registro de Preços para o fornecimento parcelado de 
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS (BANDEJA DE ISOPOR TIPO 
MARMITEX), em atendimento a este Município por intermédio da 
Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 19/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
na aba empresas, Serviços empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 30/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 078/2021 – Proc. Adm. nº. 269/2021

Objeto: – Registro de Preços para o fornecimento parcelado de 
Agregados Reciclados de Resíduos de Concreto e de Rejeitos 
Cerâmicos, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 22/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
na aba empresas, Serviços empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 04/05/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 20 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 079/2021 – Proc. Adm. nº. 271/2021
Objeto: – Registro de Preços para o fornecimento parcelado de 
CIMENTO PORTLAND CP II – E – 32, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 20/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
na aba empresas, Serviços empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 03/05/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 080/2021 – Proc. Adm. nº. 279/2021
Objeto: Registro de preços para a prestação de serviços de IMPRESSÃO 
E INSTALAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE, pelo período de 12 meses, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 23/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 05/05/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 22 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 081/2021 – Proc. Adm. nº. 280/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de TINTAS 
e CORRELATOS, em atendimento à Secretaria Municipal de Operações 
Urbanas, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 23/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 06/05/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 22 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 082/2021 – Proc. Adm. nº. 281/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de LAJES 
PRÉ MOLDADAS, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal 
de Operações Urbanas e Secretaria Municipal de Serviços Municipais, 
pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do 
dia 23/04/2021, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 05/05/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 22 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS
Concorrência Pública N.º 003/2021 – Proc. Adm. Nº 146/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia 
para CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA NA ESTRADA TENENTE 
MARQUES, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba faz saber que julgou HABILITADAS as empresas 
participantes: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA; FACONSTRU 
CONSTRUÇÃO SINALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
EIRELI; FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI – EPP, 
RUAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e JB CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, por atenderem a todas as exigências 
do Edital, Ficam, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste 
julgamento, abertos os prazos para eventuais interposições de recursos 
nos termos do disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 22 de abril de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

COMERCIAL
Tomada de Preços N.º 002/2021 – Proc. Adm. Nº 061/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia 
para construção de pórticos nos bairros fronteiriços de Santana de 
Parnaíba com municípios vizinhos.

A Comissão Permanente de Licitações faz saber que julgou 
CLASSIFICADAS as propostas comerciais na seguinte ordem: 1-FIG 
INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-R$2.182.678,36, 2- SHOP 
SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA-R$2.478.503,65 e 3- FACONSTRU 
CONSTRUÇÃO SINALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
EIRELI – EPP -R$2.842.320,73.
Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, 
aberto o prazo para eventuais interposições de recursos nos termos do 
disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CITAÇÃO
JULIANA DOS SANTOS MARTILIANO

Fica Vossa Senhoria CITADA, a apresentar defesa no prazo de 10 
dias a contar dessa publicação, perante a Comissão de Avaliação de 
Desempenho, sito à  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283 – Sítio 
do Morro - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento 
Administrativo nº 007/2021, instaurado contra Vossa Senhoria pela 
Portaria nº 1.519 de 14 de abril de 2021, por Inaptidão Médica.

CRISTIANE SANTI DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho
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EDITAL DE TITULARES DE DOMÍNIO E CONFRONTANTES

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 Estrada Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.283, Sítio do Morro, no Município de 
Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/MF. sob o n° 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais, conforme Protocolos n°s 248.475/2010 e 248.472/2010, Regularização Fundiária Urbana Inominada 
- REURB-I, do Loteamento Jardim Professor Benoá Glebas I e II, para fazer constar a área total atualizada, qual seja: 331.845,76 m² 
e, o novo perímetro da REURB, conforme croqui anexo:
Face, em tese, a parte interessada ter o seu direito atingido, advertimos que, a não manifestação por protocolo, solicitado no site ht-
tp://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/cidadao/protocolo.html, ou, através do e-mail smh.regularizacaofundiaria@santanadeparnaiba.
sp.gov.br, 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 n° 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal n° 3.234, de 18 de Dezembro de 2012 e Decre-
tos Federais n° 9.310 de 15 de março de 2018 e 9.597/18. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que 
será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril 
do ano de dois mil e vinte e um (2.021). Eu, ________ Lucas Cardoso Boachar - Diretor de Departamento, Servidor Público desta Ser-
ventia, Prontuário n°. 34105, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo próprio, con-
feri e subscrevo.

André Luiz Cottet
Secretário Municipal de Habitação

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados desta publicação, manifestarem interesse ou não na vaga pelo endereço eletrônico: 
sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Concurso Público 001/2016 PEB II (História):009-Edinilson de Jesus dos Santos-RG/SP-33.881.680-X.
Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços de Alimentação:192-Alana Alves Barros de Almeida-RG/
SP-28.423.787-5;193-Rosemeire Francisco Domingues-RG/SP-21.211.544-3;194-Rosa de Fatima Souza 
Oliveira-RG/SP-30.245.403-2.Cirurgião Dentista:028-Patricia Canela Ribeiro de Avila-RG/SP-15.588.064.
Enfermeiro:227-Amanda Silva Barboza-RG/SP-40.530.163-7;228-Wanessa de Souza Cerqueira-RG/SP-
0891159703;229-Angelica Aparecida Pires de Oliveira Spinola-RG/SP-40.782-208-2.PEB I (Educação 
Básica):093-Eunice de Oliveira Silva Borges-RG/SP-32.467.359-0.Médico com Especialização em 
Infectologia:006-Icaro Santos Oliveira-RG/SP-1133263860.Médico Veterinário:003-Silvia Tranquilli Orlandi-
RG/SP-24.733.039-5.Concurso Público 005/2018 Agente de Organização Escolar:058-Maria Aparecida 
Ambrosio dos Santos-RG/SP-23.384.514-8;059-Aarão Santos Novais-RG/SP-4258390101;060-Emanoella 
Aline da Silva-RG/SP-38.536.176-2.Concurso Público 006/2018 Diretor de Escola:104-Luciana Ribolli de 
Oliveira-RG/SP-29.236.400-3.Concurso Público 008/2018 Analista Programador:008-Marcos Ricardo 
de Souza-RG/SP-40.083.836-9.Concurso Público 001/2019 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:103-
Isabela Cristina Zaparoli Brandão-RG/SP-49.410.289-5.Oficial Administrativo:065-Nilo José Lopes Filho-
RG/SP-50.029.557-8.PEB II (Educação Artística):019-Leila Maria de Oliveira-RG/SP-27.210.777-3.PEB II 
(Geografia):003-Carlos Alberto Gomes dos Santos-RG/SP-33.583.090-0. Médico com Especialização em 
Clínica Médica:008-Karoline Rogoni Marquezi-RG/SP-54.511.700-8;009-Debora Leonor de Mello Junqueira-
RG/SP-34.918.860-9. Concurso Público 003/2019 Agente Comunitário de Saúde (USA Fazendinha – 
Microárea Fazendinha):003-Antonia Linhares de Oliveira-RG/SP-58.557.780-8.Concurso Público 001/2020 
Médico com Especialização em Psiquiatria Infantil:001-Pedro Henrique Simon Rodrigues da Paixão-RG/
SP-21.130.964-6.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados desta publicação, manifestar interesse ou não na vaga pelo endereço eletrônico: 
sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Processo Seletivo 001/2019 Psicólogo:014-Paula Rego Monteiro Marques Vieira-RG/SP-10.946.051-
9;015-Cecilia Carolina da Costa-RG/SP-33.682.414-2;016-Elaine Teodoro Rocha Silva-RG/SP-42.987.769-
9.Professor Adjunto:021-Brenda Stéphanie Silva-RG/SP-56.491.019-3. PEB II (Química):005-Gisiele 
Schenemann-RG/SP-63.361.973-5.Processo Seletivo Simplificado 001/2021 PEB II (Matemática):009-
Mauro Nicolodi-RG/SP-8064787925. Processo Seletivo Simplificado 002/2021 Enfermeiro PcD:003-
Cristiane Soares de Oliveira-RG/SP-32.368.356-3.Enfermeiro:042-Enio Maglioni Xavier-RG/SP-25.023.687-
4;043-Juliana Souza Dias-RG/SP-47.872.086-5;044-Ana Maria da Silva Castelari-RG/SP-52.822.475-X;045-
Viviane Aparecida Barbosa-RG/SP-34.108.255-7;046-Francieli Silva Duarte-RG/SP-44.589.137-3.Médico 
com Especialização em Clínica Médica:010-Alessandra Godinho Pereira-RG/SP-2009355.Processo 
Seletivo Simplificado 003/2021Médico:001-Juliana Fontoura de Toledo Piza-RG/SP-65.162.663-8;002-
Bruno de Pinho Amaral-RG/MG-41.500.356.Médico Plantonista:015-Sandra Gomes de Souza Santos-RG/



7Ano IX - Edição 382
De 23 a 29 de Abril de 2021

ATOS OFICIAIS

SP-816947;016-Renan Bernardes de Mello-RG/SP-28.714.806-8;017-Rodrigo Leal de Jesus Alves-RG/SP-
22.210.456-4.

Santana de Parnaíba, 23 de abril de 2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 050/2021 – contratação de empresa para locação de solução para controle, monitoramento e 
gerenciamento de atendimento presencial e remoto aos munícipes, contemplando a instalação, manutenção 
e treinamento dos softwares e equipamentos a serem ofertados - (PE 041/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - DATA: 15/4/2021 - 
VALOR: R$ 59.680,00 – DOTAÇÃO: 0209-3.3.90.40.01-0412200152026 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 051/2021 – contratação de empresa especializada em serviços de nefrologia, contemplando 
maquinário, insumos e mão de obra, para atendimento aos pacientes internados no Centro de Combate 
ao Coronavírus Fernão Dias- (PE 061/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: PRO-ATIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DATA: 16/4/2021 - VALOR: R$ 466.140,00 – 
DOTAÇÃO: 0216-3.3.90.39.50-1030200792131 - VIGÊNCIA: 6 meses.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 115/2016 – (Proc. Adm. 174/16) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: NET TELECOM INFORMÁTICA 
LTDA – DATA: 16/4/2021 – VALOR: R$ 734.844,12.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 042/2021 – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL 
LTDA – retifica a cláusula primeira - DATA: 16/4/2021.
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