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Secretaria da mulher oferece aulas para 
valorizar a saúde e bem-estar das parnaibanas

Parnaíba comemora 39 anos de tombamento do 
Centro Histórico e lança livro sobre sua arquitetura

A Secretaria da Mulher e da Família, Fundo Social de So-
lidariedade, Secretaria de Cultura e a SEMEDES se uni-
ram para organizar uma feira com exposição da produ-
ção de mulheres empreendedoras parnaibanas que será 
realizada nos dias 10, 11 e 12 de junho, na Praça XIV 
de Novembro no Centro Histórico da cidade. Na quinta 
e sexta-feira (10 e 11/06) o evento acontecerá das 16h 
às 21h e no sábado (12/06) das 10h às 16h.  Pág. 3

Foto: Sandro Almeida

Santana de Parnaíba recebe Feira da Mulher 
Empreendedora de 10 a 12 de junho

Evento vai proporcionar a exposição dos produtos e criação de redes de relacionamentos entre as empreendedoras e clientes na cidade, bem como a geração de empregos

CULTURA MULHER
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Secretário de Comunicação Social: Fabio Mendonça

N
esta semana, a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba deu iní-
cio a vacinação aos motoris-
tas e cobradores de ônibus. 

Na quarta-feira (19), mais de 550 
funcionários da empresa Urubupun-
gá foram vacinados com a primeira 
dose da vacina Astrazeneca. 

Ao todo, são mais de 160 mil 
cobradores e motoristas de ônibus 
no Estado de São Paulo e, segun-
do dados do Ministério da Econo-
mia, essas duas categorias foram 
as que mais tiveram desligamentos 
por morte nos últimos 12 meses. 
De abril de 2020 a maio de 2021, 
foram cerca de 1.615 mortes, os 
registros não são somente por Co-
vid, mas o número é 64% maior do 
que antes da pandemia.

NOVAS MEDIDAS PARA JUNHO
A partir do próximo mês, o Go-

verno do Estado de São Paulo irá 

Santana de Parnaíba inicia aplicação de vacinas em 
motoristas e cobradores de ônibus na cidade

ATENDIMENTOS:
* Ordem de chegada

* Seguro Desemprego com agendamen-
to.Sempre respeitando o distanciamento 

, 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.

365 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.

Açougueiro 3

Ajudante de obras 15

Ajudante de serralheiro 4

Analista fiscal 3

Analista PCP 2

Assistente de compras 5

Assistente de
contadoria fiscal 2

Assistente de serviços 
de contabilidade 4

Auxiliar de Expedição 2

Auxiliar de logística 250

Auxiliar de marceneiro 3

Borracheiro 2

Colorista 5

Eletricista predial 5

Empacotador, a mão 3 X

Engenheiro civil 3

Engenheiro civil
(estagiário) 2

Engenheiro mecânico 
(estagiário) 3

Ferramenteiro 2

Fresador CNC 3

Jardineiro 2

Lavador de automóveis 3

Marceneiro 2

Mecânico de
manutenção industrial 2

Motofrentista 5

Motorista carreteiro 14

Operador de caixa 3 X

Operador de
eletroerosão a fio 4

Operador de guilhotina 
corte de papel 2

Operador de máquina 
de dobrar chapa 2

Operador de prensa 3

Pedreiro 4

Pedreiro 6

Pintor de alvenaria 5

Projetista de móveis 2

Serralheiro 4

Tecnólogo em
automação 2

Torneiro mecânico 2

Tosador de animais 
domésticos 2

Zelador 2

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Prefeitura apoia o movimento do
Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Secretaria da Mulher oferece aulas para valorizar
a saúde e bem-estar das parnaibanas

N
a última semana (18/05), foi o Dia 
Nacional da Luta Antimanicomial, 
que é um movimento importan-
te voltado à saúde mental, com o 

objetivo de lutar pelos direitos das pesso-
as com sofrimento psíquico, proporcio-
nando tratamentos justos, fomentando a 
autonomia, fortalecendo a identidade e in-
clusão na sociedade. 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Dario Souza

E a prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde tem feito esse trabalho 
através da Residência Terapêutica e os três 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
localizados no bairro Jd. Prof. Benoá, Jd. 
Deghi e no Campo da Vila, que têm todo 
parâmetro para receber esses moradores, 
com cuidado necessário, profissionais ca-
pacitados e estruturas completas. Para 
mais informações ligue no telefone da se-
cretaria responsável, 4622-8850.

A
lém de aumentar a imunidade e 
prevenir problemas de saúde, as 
atividades físicas também aju-
dam a manter a saúde mental, e a 

Secretaria da Mulher e Família vem ofere-
cendo às mulheres parnaibanas aulas de 
Defesa Pessoal, Pilates, Ritmos e Yoga. 

Os treinos tem duração de 40 minutos 
a uma hora e para evitar aglomerações,  as 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

aulas acontecem com grupos de seis pes-
soas, respeitando o protocolo de preven-
ção a covid-19 e o limite de cada aluna.

As aulas são realizadas diariamente, 
de segunda a sexta-feira, no complexo 
esportivo, localizado no Jd. Deghi e, de-
vido a grande procura, no momento as 
inscrições estão encerradas, pois todas 
as vagas já foram preenchidas. Infor-
mações entre em contato pelo telefone: 
4154-6248.

Os trabalhos são feitos por meio da Residência Terapêutica e os CAPS As aulas acontecem com o uso de máscaras e seguindo todos os protocolos contra a Covid-19

ampliar o funcionamento de esta-
belecimentos comerciais e a reali-
zação de testagem rápida. A fase 
de transição do Plano São Paulo foi 
prorrogado para até o final do mês 
de maio, e a partir do dia primei-
ro de junho inicia-se uma nova fa-
se com a ampliação do horário de 
funcionamento dos comércios até 
às 22h, ocupação de 60% nos lo-
cais e a testagem rápida de pes-
soas sintomáticas. Vale ressaltar 
que continuam liberadas as cele-
brações individuais e coletivas em 
igrejas desde que sejam seguidos 
os protocolos de higiene e distan-
ciamento social. Já o toque de re-
colher será mantido das 21h às 5h 
e a partir do dia primeiro será das 
22h às 5h.  No mesmo mês, está 
previsto a conclusão da vacinação 
de todas as pessoas com comorbi-
dades e com deficiência entre 18 e 
59 anos. Vale ressaltar que a popu-
lação com comorbidades com ida-
de de 50 a 55 anos teve a vacina-

SAÚDE

ção iniciada e no dia 19 de maio, 
e, no dia 21 de maio, foi a vez das 
pessoas acima de 45 anos com 
comorbidades.

Pelo PNI (Plano Nacional de 
Imunização), serão vacinadas as 
pessoas com comorbidades com 
as seguintes doenças cardiovas-
culares: insuficiência cardíaca; cor-
-pulmonale e hipertensão pulmonar; 
cardiopatia hipertensiva; síndrome 

coronarianas; valvopatias, miocar-
diopatias e pericardiopatias; doença 
da aorta, dos grandes vasos e fis-
tulas arteriovenosas; arritmias car-
díacas; cardiopatias congênitas no 
adulto; e próteses valvares e dispo-
sitivos cardíacos implantados.

Ainda para as pessoas com 
comorbidades, são enquadradas 
com doenças crônicas: diabetes 
mellitus; pneumopatias crônicas 

graves; hipertensão arterial resis-
tente; hipertensão arterial estágio 
3; hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo; doença cere-
brovascular; doença renal crônica; 
imunossuprimidos (incluindo pa-
cientes oncológicos); anemia falci-
forme; obesidade mórbida; cirrose 
hepática; e HIV.

Já para o mês de julho, está 
projetado o início da vacinação nas 
pessoas de 55 a 59 anos de idade 
e profissionais da educação de 18 
a 46 anos.

Para realizar o pré-agenda-
mento da vacinação, o munícipe 
deve acessar o site da prefeitura e 
aguardar ser chamado. Vale lem-
brar que no ato da vacinação é ne-
cessário estar munido dos docu-
mentos utilizados no cadastro.

Ao todo, já foram aplicadas 
mais de 15 milhões de doses de 
vacinas no Estado de São Paulo, 
sendo 5.256.553 milhões já na se-
gunda dose.

Parnaíba comemora 39 anos de tombamento do Centro 
Histórico e lançará livro sobre sua arquitetura

Fundo Social organiza evento em 
comemoração ao Dia do Assistente Social

S
antana de Parnaíba co-
memorou, no último dia 
13 de Maio, os 39 anos 
de tombamento do Cen-

tro Histórico, que é composto por 
209 imóveis do século XVI e foi 
reconhecido em 1982 pelo Con-
selho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de São Pau-
lo -  CONDEPHAAT como Patri-
mônio Histórico do Brasil. 

O tombamento é realiza-

Texto: Viviane Miranda
Foto: Fabiano Martins

do  com o objetivo de preservar 
bens de valor histórico, cultural, 
arquitetônico, ambiental e até 
afetivo visando manter as carac-
terísticas originais.

Ainda nesse contexto, have-
rá também o lançamento do volu-
me 2 da Coleção Museu e Casa-
rão, um livro que, além de divulgar 
a exposição do Museu Anhangue-
ra e do Casarão Monsenhor Pau-
lo Florêncio da Silveira Camargo, 
pretende dar um panorama geral 
da arte, arquitetura, história e patri-
mônio cultural de Santana de Par-

O 
Fundo Social organizou, 
na última semana, no Cine 
Teatro Coronel Raymundo 
um café da manhã espe-

cial para os assistentes sociais da 
Prefeitura de Santana de Parnaíba.

Ao todo, são 56 servidores 
que trabalham nos CRAS, NAS, 
Fundo Social, unidades de saú-
de, educação, proteção ao idoso, 
casa de acolhimento, habitação, 
núcleo de atenção e prevenção à 
violência doméstica e CAPS par-

Texto: João Guerra
Foto: Dario Souza

O município possui o único conjunto arquitetônico de origem colonial preservado da região metropolitana

O café da manhã aconteceu no Cine Teatro Coronel Raymundo

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Dario Souza

Os motoristas e cobradores foram imunizados na garagem da empresa

CULTURA

MULHERSAÚDE

FUNDO SOCIAL

naíba. O volume 1 é  resultado da 
experiência profissional e das in-
vestigações da arquiteta e mestre 
em patrimônio cultural Cecília Va-
lente, servidora pública municipal.

Tanto o primeiro volume, 
quanto o segundo podem ser uti-
lizados por alunos e professores, 
bem como por profissionais das 
áreas de história, arquitetura, e 
demais interessados e estão dis-
poníveis no Museu Anhanguera e 
no CEMIC, localizados no Largo 
da Matriz - Centro Histórico. Mais 
Informações: 4622-8700. 

“Fazer com que uma pessoa que está em uma condição 
de risco, em uma situação de extrema vulnerabilidade ou 
pobreza saia daquela condição e passe a ter uma certa 
autonomia, para o assistente social, esse é o fruto do 
seu trabalho!”

Marcelo Rodrigues, Assistente Social

ticiparam do evento.
Estes profissionais ganharam 

protagonismo no último ano ao 
trabalharem na linha de frente  no 
combate à Covid-19 para garantir 
direitos e alimentação às famílias 
em vulnerabilidade social.

Na data de 15 de maio cele-
bra-se o dia destes importantes 
profissionais que cuidam e ze-
lam aos que mais necessitam em 
nossa cidade, garantindo a defesa 
de seus direitos, no combate aos 
preconceitos e discriminações, e 
na construção da justiça social.
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A 
Secretaria da Mulher e da 
Família, Fundo Social de 
Solidariedade, Secretaria 
de Cultura e a SEMEDES 

se uniram para organizar uma fei-
ra com exposição da produção 
de mulheres empreendedoras 
parnaibanas que será realizada 
nos dias 10, 11 e 12 de junho, na 
Praça XIV de Novembro no Cen-
tro Histórico da cidade. Na quinta 
e sexta-feira (10 e 11/06) o even-
to acontecerá das 16h às 21h e 
no sábado (12/06) das 10h às 
16h. A Feira da Mulher Empreen-
dedora é um evento para fomen-
tar, fortalecer e promover as mu-
lheres empreendedoras ou que 
desejam empreender em Santana 
de Parnaíba.

O encontro tem objetivo de 
facilitar a geração de renda, cola-
borando com a retomada econô-
mica e estimular novos negócios 
para as mulheres empreendedo-
ras que foram impactadas pelo 
período em que as atividades fi-
caram paralisadas por conta da 
pandemia.

No evento, as mulheres te-
rão a oportunidade de mostrar 
as habilidades na apresentação 
e comercialização dos produtos. 
Além disso, poderão aumentar a 
rede de contatos para alavancar 
suas vendas e favorecer o cresci-
mento dos negócios em uma se-
mana em que é celebrado o dia 
dos namorados (12/06), condi-
ção perfeita para a comercializa-
ção de presentes para esta data 
tão especial para os casais.

As mulheres que desejam 
expor seus negócios para o pú-

Texto: João Guerra
Foto: Sandro Almeida

Santana de Parnaíba recebe Feira da Mulher 
Empreendedora de 10 a 12 de junho

Evento vai proporcionar a exposição dos produtos e criação de redes de relacionamentos entre as empreendedoras e clientes na cidade, bem como a geração de empregos

naíba, sendo profissionais liberais 
ou com empresas constituídas de 
todos os portes: micro, pequena, 
média e grande empresa.

A empresa ou negócio tem 
que ter obrigatoriamente uma 
mulher como proprietária ou só-
cia-proprietária para que a ins-
crição seja realizada e o espaço 
disponibilizado. Pode ser expos-
to qualquer tipo de produto ou 
serviço, independente do seg-
mento, ficando a encargo de ca-
da expositora trazer seus ma-
teriais e divulgá-los nos limites 
adequados.

O evento vai promover a so-
lidariedade, todos os visitantes 
poderão colaborar com a doa-
ção de alimentos não perecíveis 
e será solicitado às mulheres 
empreendedoras, que vão expor 
na feira, a doação de duas ces-
tas básicas para auxiliar o Fundo 
Social de Solidariedade.

Todas as medidas de comba-
te a disseminação do coronavírus 
serão adotadas: disponibilização 
de álcool em gel na entrada e es-
paços, aferição de temperatura, 
obrigatoriedade de utilização de 
máscaras e monitoramento da 
quantidade de frequentadores.

O evento acontecerá na Praça XIV de Novembro no Centro Histórico de Santana de Parnaíba e visa fomentar a economia municipal

Brasil é o 7º país do mundo com novas mulheres empreendedoras

A
s mulheres vêm lutan-
do há anos por igual-
dade social e por mais 
espaço no mercado de 

trabalho. Mas, apesar dos gran-
des avanços e conquistas, ainda 
existem muitos desafios a serem 
enfrentados. Essa luta, entretan-
to, tem um importante aliado: o 
empreendedorismo feminino.

Dados da última Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (PNADC), rea-
lizada pelo IBGE, mostram que 
cerca de 9,3 milhões de mulhe-

res estão à frente de negócios 
no Brasil e que, em 2018, elas 
já eram 34% dos “donos de ne-
gócio”.

O GEM (Global Entrepreneur-
ship Monitor), que é a principal 
pesquisa sobre empreendedo-
rismo no mundo, com dados de 
49 países, mostrou, em sua últi-
ma edição (2018), que o Brasil 
ficou em sétimo lugar no ranking 
de proporção de mulheres à 
frente de empreendimentos ini-
ciais, ou seja, aqueles com me-
nos de 42 meses de existência.

REALIDADES
TRANSFORMADAS

Além de contribuir para o 
crescimento da economia e para 
a criação de empregos, o empre-
endedorismo feminino transfor-
ma também as relações sociais. 
Quando mulheres alcançam a 
autonomia financeira, não preci-
sam mais se submeter a relacio-
namentos abusivos e violentos, 
pois não dependem mais de ter-
ceiros para se sustentar.

As lideranças femininas têm 

também grande potencial trans-
formador dentro das empresas, 
diversificando os pontos de vis-
ta na tomada de decisões e dan-
do mais visibilidade para ques-
tões de gênero. Isso ocorre tanto 
no cotidiano com os colegas de 
equipe quanto na relação cliente/
prestador de serviço.

Da mesma forma, empresá-
rias empoderadas podem influen-
ciar e inspirar outras mulheres, 
compartilhando suas histórias e 
ajudando-as a superar os obstá-
culos e desafios.

“A Feira da Mulher 
Empreendedora 

é um evento para 
promover as mulheres 

empreendedoras ou que 
desejam empreender em 
Santana de Parnaíba e 

tem objetivo de fomentar 
a geração de renda.”

blico, comercializar seus produ-
tos, captar novos clientes, fazer 
novos contatos, conhecer ou-
tras empreendedoras e fomentar 
o empreendedorismo feminino 
da nossa cidade deverão se ins-
crever no link https://forms.gle/
UXZ5MmGD1o8suPMx8 até as 
17h do dia 28/05.

A feira terá como priorida-
de a exposição de empreendedo-
ras que residam ou tenham CNPJ 
com endereço de Santana de Par-

Fonte: Sebrae
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ATOS OFICIAIS

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 095/2021 – Proc. Adm. nº 325/2021

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, pelo 
período de 06 (seis) meses.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interpor recurso, na 
oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da seguinte empresa: 
C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A – CNPJ Nº 48.791.685/0001-68, para o Item 01.

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

-------------------------------------------------
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

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 vem através deste, informar aos Licitantes da Concorrência Pública 
supracitada que a empresa JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, interpôs 
recurso, tempestivamente, contra a decisão da CPL em HABILITAR a empresa FIG 
INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI – EPP.
Sem mais, informamos que o prazo para o envio das eventuais contrarrazões é de até 5 
(cinco) dias úteis contados do subsequente a esta publicação.

Santana de Parnaíba, 14 de maio de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 007/2021 – Proc. Adm. Nº 351/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para DUPLICAÇÃO 
DA ESTRADA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES E RUA VEREDA TROPICAL, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Obras.
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/05/2021, 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: 23/06/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 008/2021 – Proc. Adm. Nº 352/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para CONSTRUÇÃO 
DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA SITO À ESTRADA DOS ROMEIROS 
N° 36.400 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Obras. 
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/05/2021, 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: 24/06/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 098/2021 – Proc. Adm. nº. 334/2021
Objeto: – Registro de Preços para o fornecimento parcelado de COLUNAS, VIGAS E 
SAPATAS, 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 14/05/2021, 
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 26/05/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 100/2021 – Proc. Adm. n.º 344/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de INSUMOS ODONTOLÓGICOS 
(dentes, escovas, lixas, instrumentais e outros materiais de consumo), em atendimento 
à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 17/05/2021, 
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 27/05/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 14 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 101/2021 – Proc. Adm. n.º 355/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a CONFECCÇÃO E FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Comunicação Social, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/05/2021, 
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 02/06/2021, às 10h00min.

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

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

Tomada de Preços N.º 003/2021 – Proc. Adm. Nº 340/2021
 Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a 
Execução de Recuperação Asfáltica, sito à Estrada de Ipanema – Santana de Parnaíba – 
S.P.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/2021, 
na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 1283, 2º andar - Votuparim – Santana de 
Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para 
sua empresa, “Licitações”.
Data de Abertura: 08/06/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 004/2021 – Proc. Adm. Nº 346/2021
 Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a 
Construção de Passeio Público e Revitalização do Espaço Urbano da Muralha de 
Parnaíba, localizado no viário da ponte – Centro - Santana de Parnaíba – S.P.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/2021, 
na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 1283, 2º andar - Votuparim – Santana de 
Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para 
sua empresa, “Licitações”.
Data de Abertura: 09/06/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

-------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTOS DE RECURSOS

E ABERTURA DE ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS COMERCIAIS
Concorrência Pública N.º 001/2021 – Proc. Adm. Nº 006/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de coleta de resíduos sólidos 
provenientes de serviços de saúde dos setores público e comercial (RSS), inclusive 
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados no Município de Santana 
de Parnaíba/SP.  
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, relativo aos recursos protocolados 
na fase de habilitação pelas empresas EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS 
LTDA, LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA e AMBSERV TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS LTDA, a autoridade competente decide pela IMPROCEDÊNCIA TOTAL e, 
ainda quanto as contrarrazões apresentadas pela empresa EPPOLIX TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA, autoridade competente decide por sua PROCEDÊNCIA, 
conforme documentação acostada aos autos.
Na oportunidade, fica determinado o dia 17/05/2021 às 09h00m 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, 13 de Maio de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 001/2021 – Proc. Adm. Nº 006/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de coleta de resíduos sólidos 
provenientes de serviços de saúde dos setores público e comercial (RSS), inclusive 
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados no Município de Santana 
de Parnaíba/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que julgou as empresas CLASSIFICADAS na seguinte ordem: 1-EPPOLIX 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA – R$ 978.073,20 e 2- LITUCERA 
LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA  – R$ 1.032.052,80.
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, 18 de maio de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
-------------------------------------------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 264/2021 - RESULTADO DAS INSCRIÇÕES -
- DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO -

O Município de Santana de Parnaíba torna público, para conhecimento dos interessados, 
a relação de nomes dos profissionais que tiveram suas inscrições DEFERIDAS para a 
participação no sorteio dos membros que irão compor a Subcomissão Técnica que irá 
proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no 
âmbito da Concorrência Pública nº 005/2021, que tem por objeto a contratação de uma 
agência para a prestação de serviços de publicidade, elaborada em atenção ao disposto 
no § 4º, do artigo 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, a saber: 
Lista de inscritos com vinculo com a PMSP: Vera Lucia Ban Yukimoto - Atua na área de 
comunicação/Designer Gráfica, Fernando Gomes da Silva - Atua na área de comunicação/
Designer Gráfico, Vanessa Gomes de Carvalho - Atua na área de comunicação, Ricardo 
Cordeiro Branco de Souza - Atua na área de comunicação/Designer Gráfico, Mesac de 
Almeida Santos - Atua na área de comunicação/Publicitário e Francisco Marcos Aleixo – 
Atua na área de Comunicação.
Lista de inscritos sem vinculo com a PMSP: Marcelo Pita de Vasconcelos – Coordenador 
de Produção, Ranier Grandé de Castro – Assessor de Impressa/Jornalista, Bruno Plapler 
– Roteirista, Paulo Fernando Pereira Gervasio – Coordenador de Produção, José Hélio 
Pelissari – Jornalista, Luciene Santos Aloi – Publicitária e Leonardo Baptista Velasquez 
- Publicitário.
A sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica 
será realizada no dia 04 de junho de 2021, às 9:00 horas, na sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitações, à Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 1283 
– Votuparim – Santana de Parnaíba - SP, telefone (11) 4622-7514.
Serão sorteados 3 (três) nomes dentre os profissionais com as inscrições deferidas para 
o Chamamento Público nº 001/2021, dos quais 2 (dois) com vínculo com a PMSP e 1 
(um) sem vínculo com a PMSP.
Nos termos do § 9º, do art. 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, o sorteio será processado 
de modo a garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão Técnica de acordo com 
a proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não vínculo com a PMSP. 
Nos termos do § 5º, do artigo 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá 
impugnar pessoa integrante da relação acima, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. 
As impugnações deverão ser protocolizadas na Secretaria de Compras e Licitações ou 
através do endereço eletrônico smcl@santanadeparnaiba.sp.gov.br, onde também 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais.  

Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

-------------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PE N.º 071/21 – Proc. Adm. Nº 255/21
Registro de Preços para a prestação de serviços de IMPRESSÃO DE PROVAS 

BIMESTRAIS em atendimento aos 44 (quarenta e quatro) colégios da rede municipal 
de ensino, pelo período de 12 (doze) meses.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 190/2021 – Empresa: PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
LIMITADA para o item 1 – R$ 0,0280/SV.

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

-------------------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PE N.º 084/21 – Proc. Adm. Nº 284/21
Registro de Preços para prestação de SERVIÇOS DE ANÁLISE E EMISSÃO DE 

RESULTADO DE TESTE RT-PCR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COLETA, em 
atendimento a este Município por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, pelo 

período de 06 meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 191/2021 – Empresa: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA para o item 1 – R$ 
78,90/SV.

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

CRF nº 023/2020
Certidão De Regularização Fundiária Urbana - REURB E 
Lote 1 UNIF. da Quadra A do loteamento Jardim Isaura

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com a sede no Centro Administrativo Bandeirantes, Avenida Marechal Mascarenhas de 
Moraes, 1.283, Sítio do Morro, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06517-520,  inscrito no 
CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, neste ato representado pela Secretária Municipal de 
Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo Administrativo 
nº 410.084/18, CERTIFICA que o parcelamento encontra-se devidamente consolidado e 

implantado à cidade, anterior a 22 de dezembro de 2016, localizado no perímetro urbano, 
em  Zona de Uso Diversificado - Tipo 2 (ZUD -2), Zona de Uso Misto Tipo 1 (ZUM 1) e Zona 
Residencial de Média Densidade Tipo 1 (ZRMD 1), com acesso pela Estrada dos Romeiros 
- SP 312, loteamento Jardim Isaura, região do Parque Santana, Município e Comarca de 
Santana de Parnaíba-SP, objeto da Transcrição nº 25.340 a 10ª Circunscrição Imobiliária 
de São Paulo, Matrículas nº 149.199, 6.902, 18.722 e 29.753,  oriundas do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - Reurb E, Unificação dos Lotes 
01, 02, 03, 18, 19, 20 da Quadra A do loteamento Jardim Isaura, parte do sistema de 
lazer 1 do loteamento Parque Santana Gleba 1 e “parte do Recuo do DER conforme 
planta aprovada do loteamento Jardim Isaura”, denominado de Lote 1 UNIF com área de 
28.114,87m² e Desdobro composto pelos lotes 1 UNIF. “A” e 1 UNIF. “B”  da Quadra A 
do Loteamento Jardim Isaura, PROMOVIDO por Spitaletti S/A - Concreto Protendido e 
APROVADO pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização 
Fundiária Urbanístico e Ambiental nº 029 de 19 de janeiro de 2021; CERTIFICA que a 
área é servida de infraestrutura essencial e que não existem compensações urbanísticas 
ou ambientais e outras obras e serviços a serem executados no parcelamento; portanto, 
não há Plano de Regularização Fundiária; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a 
notificação aos titulares do domínio objeto da Transcrição nº 25.340, Matrículas nº 
149.199, 6.902, 18.722 e 29.753; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: 
Matrícula n° 26.784 (Lote 01 da Quadra 11 do loteamento Parque Santana), Matrícula 
nº 77.098 ( Lote 2B da Quadra 11 do loteamento Parque Santana), Matrícula n° 8.765 
(Lote 12 da Quadra A do loteamento Jardim Isaura), Transcrição nº 25.340 ( Lote 17 
da Quadra A do loteamento Jardim Isaura), Matrícula n° 63.029 (Lote 04 da Quadra 
A do loteamento Jardim Isaura) e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de São Paulo (Estrada dos Romeiros, SP 312) e terceiros interessados nos termos do 
artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017; CERTIFICA, ainda, que após o decurso do 
prazo legal não houve impugnação à presente Reurb E; dessa forma, apto ao registro do 
parcelamento; CERTIFICA, que foram cumpridos integralmente os requisitos exigidos 
pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 
de março de 2018 c/c Decreto Federal nº 9.597, de 04 de Dezembro de 2018; Nada mais. 
Em Santana de Parnaíba, aos 07 dias do mês de maio de 2021. Eu,                    Anna Erica 
de Camargo Prado,                Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade 
e dou fé. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

André Luiz Cottet
Secretário Municipal de Habitação

-------------------------------------------------
CRF nº 050/2019

Certidão De Regularização Fundiária Urbana - REURB E 
núcleo denominado “MASCARENHAS”

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 
com a sede no Centro Administrativo Bandeirantes, Avenida Marechal Mascarenhas de 
Moraes, 1.283, Sítio do Morro, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06517-520, inscrita no 
CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo Administrativo 
nº 383.521/16, CERTIFICA que o núcleo urbano informal denominado MASCARENHAS, 
encontra-se devidamente consolidado e implantado à cidade, anterior a 22 de dezembro 
de 2016, localizado no perímetro urbano, em Zona de Uso Residencial de Baixa Densidade 
- Tipo 3 (ZRBD-3) e Zona de Uso Diversificado - Tipo 4 (ZUD-4), com acesso pela 
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, região do Votuparim, Município e Comarca 
de Santana de Parnaíba-SP, objeto das Matrículas nº 61.362 e 175.549,  oriunda do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através de 
Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb E, promovido pelo 
proprietário Airton Rui Fernandes; CERTIFICA que trata-se de Fracionamento de Gleba 
por Intervenção Pública e Desmembramento, com área de 80.444,04 m², composto por 
03 (três) Quadras denominadas “A”, “B” e “C”, 10 (dez) lotes,   apreciado e aprovado 
pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Fundiária 
Urbanístico e Ambiental nº 033 de 09 de outubro de 2019; CERTIFICA que a gleba 
encontra-se seccionada por parte do sistema viário consistente na Estrada Municipal 
do Votuparim, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e Rua Vereda Tropical, 
implantadas pela Municipalidade e abertas em uso público anterior a 2004, portanto, 
com o registro do parcelamento passarão a integralizar o patrimônio público; CERTIFICA 
que a área é servida de infraestrutura essencial e não há medidas de compensação e 
mitigação urbanísticas, e ou, ambientais e outras obras e serviços a serem executados no 
parcelamento, portanto, não há plano de regularização fundiária; CERTIFICA que o núcleo 
confronta com o córrego municipal do Votuparim e área pública denominada “Sistema de 
Recreio G” do loteamento Parque Fernão Dias, objeto da Matrícula nº 16.634; CERTIFICA 
que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio objeto da Matrícula 
nº 61.362 e 175.549 oriundas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri; 
bem como, de seus confrontantes, quais sejam: Matrículas nº 26.133, 147.724 e 
71.129, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri e terceiros 
interessados nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017; CERTIFICA, ainda, 
que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb E; dessa 
forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e 
o registro dos direitos reais outorgados aos legitimados, conforme cadastro físico e 
social integrantes do referido processo administrativo - Anexo 01; ainda, o registro das 
áreas públicas implantadas e integradas à cidade anterior a 2004; CERTIFICA que foram 
cumpridos integralmente os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018 c/c Decreto Federal 
nº 9.597, de 04 de Dezembro de 2018; Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 13 dias 
do mês de Maio de 2021. Eu,             Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, 
digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

 
ANDRÉ LUIZ COTTET

Secretário Municipal de Habitação
-------------------------------------------------

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 Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1283, Votuparim, 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 
Protocolo n° 422.262/2019, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico 
- REURB-E do Lote 02 da Quadra 02 do Loteamento Jardim Rubi, com área de 254,25 
m², com acesso pela Rua Julio Machado, objeto da Matrícula n° 89.851, oriunda do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme croqui anexo, 
INTIMA os titulares do domínio, quais sejam:  Matrícula n° 89.851: Valnice Urcesino 
Soares; bem como, os confrontantes, quais sejam: Lote 03 da Quadra 02 - Jardim 
Rubi - Matrícula n° 89.852: Valnice Urcesino Soares; Lote 07 da Quadra 02 - Jardim 
Rubi - Matrícula n° 91.299: Laércio Fernandes de Carvalho e s.m. Marister Aparecida 
Salmoria de Carvalho; Lote 04 da Quadra 02 - Jardim Rubi - Matrícula n° 95.782: 
Alipio do Amaral Ferreira; Lote 01 da Quadra 02 - Jardim Rubi - Matrícula n° 92.134: 
Premont Engenharia e Montagens Ltda.; e terceiros eventualmente interessados, para 
querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o 
que, a não manifestação por protocolo, solicitado no site http://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 Decretos 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 19 (dezenove) dias do mês de Maio do 
ano de dois mil e vinte e um (2.021). Eu, _______ Lucas Cardoso Boachar - Diretor 
de Departamento, Servidor Público desta Serventia, Prontuário n° 34105, no uso das 
atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo próprio, 
conferi e subscrevo.

André Luiz Cottet
Secretário Municipal de Habitação
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ATOS OFICIAIS

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 001/2017 Agente de Serviços Gerais:081-Ronaldo dos Santos-RG/SP-23.269.309-2;082-Selma Cordeiro da Silva-
RG/SP-2666415801. Enfermeiro:232-Gisele Pereira da Silva-RG/SP-32.365.474a-5. Médico Veterinário: 006-Gabriela de Aquino 
Moreira-RG/SP-47.228.881-7. Médico com Especialização em Infectologia:008-Angélica Tapia de Lima Barbosa-RG/SP-11.375.336-
2. PEB I (Educação Básica):104-Isabella Moraes-RG/SP-36.428.162-5;105-Edina da Silva Alcantara-RG/SP-16.272.922-4;106-Géssica 
de Cassia Marcheti Queiroz-RG/SP-34.147.060-0;107-Sirley Teixeira de Souza Freitas-RG/SP-32.457.792-8;108-Raquel Rodrigues 
da Silva Ferreira-RG/SP-54.317.705-1;109-Euzana de Jesus Goularte-RG/SP-27.411.772-1. PEB I (Educação Infantil):050-Thales 
Leon de Almeida Silva-RG/SP-38.223.504-6;051-Cristina Vital Alves Sanches-RG/SP-26.567.882-1. Concurso Público 004/2018 
PEB II (Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado):024-Katia Maria Matos Pereira Fortes-RG/SP-0058520677. 
Concurso Público 005/2018 Agente de Organização Escolar:063-Elcias Ribeiro da Rocha-RG/SP-35.744.733-5. Concurso Público 
006/2018 Diretor de Escola:106-Rosineide Josefa dos Santos Gomes-RG/SP-28.359.477-9. Concurso Público 001/2019 Médico 
com Especialização em Clínica Médica:013-Grace Marie Koyama-RG/SP-22.788.417-6. Monitor Assistencial:004-Maria Odenir Dias 
Faust-RG/SP-37.477.895-4. Motorista:020-Elias de Jesus Rodrigues-RG/SP-35.795.269. Oficial Administrativo: 078-Gabriel Novaes 
Ventura Rodrigues-RG/SP-60.493.167-0;079-Emerson Willams dos Santos-RG/SP-40.678.610-0; 080-Izabele Vasconcelos-RG/
SP-50.911.623-1; 081-Isabella Santos Silva-RG/SP-52.512.063-4;082-Mateus Augusto Rodrigues Paz-RG/SP-45.274.443-X;083-
Alessandra Lopes Rodrigues-RG/SP-27.028.145-9.   Oficial de Manutenção (Encanador):001-Luzimar de Sousa Moraes-RG/SP-
65.097.830-4. PEB II (Educação Artística):022-Elani Galastri da Costa-RG/SP-19.119.248. Professor Adjunto:031-Vivian de Jesus-
RG/SP-30.899.277-5;032-Suyane Moreira de Souza-RG/SP-34.441.853-4; 033-Raul Amorim Santos-RG/SP-37.932.685-1. Concurso 
Público 001/2020 PEB II (História):001-Mara Bolfarini Bento-RG/SP-34.723.620-0;002-Cristiane Ramos Pereira-RG/SP-29.570.560-7.

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 Simplificado 001/2021 PEB I (Educação Básica):015-Francisca das Chagas Freire da Costa-RG/SP-28.888.756-
6; PEB II (Biologia):003-Ana Paula Pereira da Fonseca-RG/SP-1940596. PEB II (Língua Portuguesa):010-Luciane Aparecida dos 
Santos-RG/SP-54.397.529. PEB II (Matemática):014-Jaison Santana-RG/SP-34.753.555. Processo Seletivo Simplificado 002/2021 
Fisioterapeuta:014-Débora Pedrolo Parisi-RG/SP-25.922.788-2;015-Lilian Kelly Lima Ferreira-RG/SP-42.313.881-9. Médico 
Plantonista com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia:004-Danielle de Sa Dantas Bezerra-RG/SP-001271013. Processo Seletivo 
Simplificado 003/2021 Médico:013-Fernando Bertotto Filho-RG/SP-93.169.869;014-Janaina Frozza-RG/SP-3101173593. Médico 
com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia:009-José Vicente da Silva Junior-RG/SP-60.863.288-0;010-Talita Risseto Joaquim 
Madueno-RG/SP-47.116.197-4.011-Jessica Filippi Martins-RG/SP-20.802.977-0. Processo Seletivo Simplificado 004/2021 Agente 
de Serviços de Alimentação:006-Rosemary da Silva-RG/SP-30.248.740-2;007-Carla Dormelia Goulart dos Santos-RG/SP-44.150.910-
1;008-Jamile da Silva Santos-RG/SP-58.186.976-X;009-Valdete Aparecida Luiz Teixeira dos Santos-RG/SP-23.555.734-1;010-Liliane 
da Cruz de Gouveia-RG/SP-42.586.800-X. Processo Seletivo Simplificado 005/2021 Assistente Social:005-Rosangela Barbosa da 
Silva Prado-RG/SP-26.596.514-7. Fonoaudiólogo:006-Lais Caetano de Aquino-RG/SP- 12.592.666-5. Nutricionista:005-Claudia Maria 
Santana da Silva-RG/SP-64.585.062-7;006-Isabela Fernanda Magalhães-RG/SP-15.863.453. Terapeuta Ocupacional:003-Barbara 
Harumi Watanabe-RG/SP-46.802.737-3; 004-Mariana Pantoni Santana-RG/SP-46.319.795-1.

Santana de Parnaíba, 21 de maio de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 062/2021 – contratação de empresa especializada para ter acesso à plataforma eletrônica completa, de pesquisa, capacitação, 
orientação e atualização diária de informações, com conteúdo e fontes de pesquisas atualizadas, necessárias para satisfação das 
demandas ocorridas na área de Licitações e Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Compras e Licitações do Município de 
Santana de Parnaíba/SP - (Proc. Adm. 232/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: EDITORA 
NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - DATA: 14/5/2021 - VALOR: R$ 7.490,00 – DOTAÇÃO: 0207-3.3.90.39.99-0412200132022 
- VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 052/2021 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: INDUSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA – fica incluído o item 1.2 e retifica o item 1.4 da 
Clausula Terceira - DATA: 14/5/2021. 

-------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 063/2021 – contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, por 
profissional credenciado pela Polícia Federal para concessão e renovação de porte de arma funcional para Guardas Civis Municipais 
de Santana de Parnaíba, em atendimento à Secretaria Municipal de Segurança Urbana - (PE 091/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA - DATA: 20/5/2021 - VALOR: R$ 38.480,00 – DOTAÇÃO: 
0235-3.3.90.39.05-0412200582101 - VIGÊNCIA: 12 meses.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 077/2020 – (Proc. Adm. 182/20) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA – DATA: 
11/5/2021 - VALOR: R$ 1.377.297,98.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 111/2019 – (Proc. Adm. 316/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: SOFTPARK INFORMATICA LTDA – DATA: 20/5/2021 - VALOR: R$ 372.000,00.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 031/2017 – (Proc. Adm. 103/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A – DATA: 5/5/2021 - VALOR: R$ 
765.042,43.

5º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 141/2016 – (Proc. Adm. 1617/15) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: DINA TRASLADOS E TURISMO LTDA – DATA: 14/5/2021.
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TABELA 1 - RELAÇÃO DE COMORBIDADES DEFINIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

• Doenças Cardiovasculares 
• Insuficiência cardíaca (IC)
• Cor-pulmonale (alteração no ven-
trículo direito) e Hipertensão pulmonar
• Cardiopatia hipertensiva
• Síndromes coronarianas
• Valvopatias
• Miocardiopatias e Pericardiopatias
• Doença da Aorta, dos Grandes Va-
sos e Fístulas arteriovenosas
• Arritmias cardíacas
• Cardiopatias congênitas no adulto
• Próteses valvares e dispositivos 
cardíacos implantados
• Diabetes mellitus
• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente 
(HAR)
• Hipertensão arterial - estágio 3
• Hipertensão arterial - estágios 1 e 
2 com lesão e órgão-alvo e/ou comor-
bidade
• Doença Cerebrovascular
• Doença renal crônica
• Imunossuprimidos (transplanta-
dos; pessoas vivendo com HIV; doen-
ças reumáticas em uso de corticoides; 
pessoas com câncer).
• Anemia falciforme e talassemia 
maior (hemoglobinopatias graves)
• Obesidade mórbida
• Cirrose hepática

Previsão de início da vacinação 12 de maio
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