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Prefeitura oferece milhares de absorventes 
para adolescentes da rede pública de ensino

Esse ano a Prefeitura já recapeou
mais de 20km de ruas

MULHER

Prefeitura lança Pedra Fundamental do Parque Tecnológico Santana 
de Parnaíba Alphaville o primeiro da região oeste metropolitana

Santana de Parnaíba é a número 1 do Brasil em Inovação e Desenvolvimento Econômico pelo Ranking de Competitividade dos Municípios 

Foto: Marcio Koch

OBRAS

O prédio de 2 andares contará com 2.000 m² de área construí-
da em uma área de 5.000 m², será organizado em espaços para 
incubação de empresas inovadoras com 22 salas, 3 auditórios, 
4 salas de treinamento e reunião, centro de desenvolvimento em 
manufatura avançada, laboratório multiuso, sala de coworking, 
laboratório de simulação e sistemas críticos. Página 2
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751 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 5

Ajudante de obras 10

Ajudante de polidor
de veículos 2

Ajudante de serralheiro 4

Analista fiscal 3

Assistente de
contadoria fiscal 2

Ass. de marketing 2

Ass. de MKT Digital 1

Assistente de serviços 
de contabilidade 1

Assistente de vendas 2

Auxiliar de confeiteiro 2

Auxiliar de cozinha 2

Auxiliar de logística 560

Auxiliar de marceneiro 4

Aux. de mec. de autos 1

Auxiliar de pedreiro 2

Borracheiro 2

Colorista 5

Comprador 1

Eletricista de
manutenção industrial 5

Eletricista predial 2

Empacotador, a mão 4 X

Engenheiro civil 3

Engenheiro civil
(estagiário) 2

Engenheiro mecânico 
(estagiário) 2

Farmacêutico 1

Ferramenteiro 2

Fresador CNC 3

Funileiro de automó-
veis (reparação) 2

Gerente de loja
de supermercado 1

Lavador de automóveis 2

Marceneiro 2

Mecânico de
manutenção em geral 1

Mecânico de manuten-
ção industrial 2

Montador de veículos 1

Motofrentista 5

Motorista carreteiro 22

Motorista de caminhão 
betoneira 3

Motorista de ônibus 
urbano 1

Operador de centro de 
usinagem de madeira 10

Operador de máquinas 
de usinar madeira CNC 1

Operador de caixa 5 X

Op. de eletroerosão a fio 4

Operador de guilhotina 
corte de papel 2

Operador de máquina 
de dobrar chapa 2

Operador de prensa 3

Op. de reto-escavadeira 2

Pedreiro 8

Pintor de alvenaria 5

Preparador de tintas 
(automóvel) 1

Projetista de móveis 2

Serralheiro 3

Soldador 8

Téc. de construção civil 2

Técnico de laboratório 
industrial 2

Técnico químico 2

Tecnólogo em
automação 2

Torneiro CNC 3

Torneiro mecânico 3

Tosador de animais 
doméstico 2

Zelador 2

Santana de Parnaíba terá novos pontos
para vacinação contra Covid-19

P
ara ampliar a vacinação na cidade 
de Santana de Parnaíba e facilitar a 
vida dos moradores que precisam 
tomar a vacina contra a Covid-19, 

a partir da próxima segunda-feira, 28/06, 
a população parnaibana contará com no-
vos pontos de vacinação.

Todas as pessoas que estiverem na 
faixa etária e/ou grupos indicados para se 
imunizarem poderão procurar as UBSs e 
USAs mais próximas de suas residências, 
sem a necessidade de realizarem o agen-
damento prévio, mas vale ressaltar que a 
vacinação só será realizada enquanto hou-
ver estoques. É importante também aces-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

sar o site (santanadeparnaiba.sp.gov.br) 
para verificar quais documentos devem ser 
levados no dia da vacinação, já que cada 
grupo tem uma especificação.

O público alvo da campanha ainda po-
derá ser vacinado na FATEC, localizado 
na Fazendinha, ou procurar pelo serviço 
de drive-thru que continuará sendo reali-
zado na Arena de Eventos, mas para es-
ses locais é necessário o agendamento 
no site da prefeitura.

Combate ao Coronavírus em
Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba segue com uma 
das menores taxa de letalidade da região, 
até o fechamento desta edição foram re-
gistrados 332 óbitos confirmados, de um 
total de 52.486 casos  confirmados e 
com 124 pacientes internados e 12.699 
pacientes curados.

No domingo, 27/06, serão vacina-
dos na Arena de Eventos os munícipes 
acima de 47 anos de idade e na terça-
-feira adultos acima de 45 anos, que já 
realizaram o cadastro.

Prefeitura oferece milhares de absorventes para 
adolescentes da rede pública de ensino

Mais de 700kg de ração arrecadados foram 
distribuídos para cuidar de animais de rua

A 
prefeitura de Santana de Parnaíba 
por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, realizou a arrecadação 
das rações, no CES Alphaville e 

no Centro Administrativo Bandeirantes. O 
objetivo do projeto “Doe ração e Ganhe 
uma Muda” foi criado para ajudar animais 
em situação de rua e consequentemente 
ajudando todas as protetoras dos pets ca-
dastradas no município. 

Foram mais de 700kg de ração arre-

Texto: Viviane Miranda
Foto: Marcio Koch

cadados e distribuídos, que destinou-se 
para todas as defensoras que se cadas-
traram e tem animais sob sua tutela. Essa 
entrega foi feita no CES Alphaville, com a 
presença de autoridades do município. A 
partir do estatuto, a secretaria irá fechar 
diversas parcerias com as protetoras dos 
animais no município. 

Quem quiser ajudar na doação ou até 
mesmo adotar um dos pets, entre em 
contato com a UBS Bem Estar Animal no 
telefone 4622-1427 ou pelo WhatsApp 
(11) 99847-4505.

Foram mais de 700 kg de rações arrecadadas e distribuídas 

A 
Prefeitura lançou na 
tarde desta sexta-feira,  
25/06, a Pedra Funda-
mental da construção 

do Parque Tecnológico Santana 
de Parnaíba Alphaville no bairro 
de Alphaville/Tamboré que con-
tará com um espaço para que 
empresas, universidades e ins-
titutos instalem laboratórios de 
pesquisa para desenvolverem 
novos produtos ou serviços.

O Parque vai disseminar a 
cultura da inovação e empreen-
dedorismo para o desenvolvi-
mento de Santana de Parnaíba 
e região por meio da articula-
ção entre o poder público, ins-
tituições de ensino superior e 
o setor empresarial/industrial, 
acelerando a transformação do 
conhecimento.

O prédio de 2 andares con-
tará com 2.000m² de área cons-
truída em uma área de 5.000m², 
será organizado em espaços pa-
ra incubação de empresas ino-
vadoras com 22 salas, 3 audi-

Prefeitura lança Pedra Fundamental do Parque Tecnológico Santana 
de Parnaíba Alphaville e o primeiro da região oeste metropolitana

Texto: João Guerra
Foto: Marcio Koch

A área contará com 5.000m² e 

SAÚDE

O  
projeto “As Vozes das Ado-
lescentes” é desenvolvido pe-
la Empodera em parceria com 
a Rise Up, Cummins Brasil e 

Fundação Tênis, e conta com o apoio 
da Secretaria de Educação de Santana 
de Parnaíba, que tem o objetivo de de-
senvolver a liderança de meninas ado-
lescentes e promover a participação 
juvenil através de estratégias para a in-
cidência política. 

E na última semana foi realizado 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

um evento referente a esse projeto, no 
Complexo da Educação, onde foram en-
tregues milhares de pacotes de absor-
ventes para todas as alunas adolescen-
tes da rede pública de ensino, doados 
por um Residencial de Alphaville, com 
o intuito de ajudar o grupo femenino em 
cuidados íntimos durante a menstrua-
ção e contribuir com a saúde pública. 

Segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), a 
pobreza menstrual é caracterizada 
pela falta de acesso a recursos, in-
fraestrutura e informações. No Brasil 
mais de 4 milhões de meninas não 
têm acesso a itens mínimos de cui-
dados menstruais nas escolas.  Com 
base nesse retrato social, a prefeitu-
ra tem se mobilizado para mudar es-
se cenário oferecendo produtos de 
higiene menstrual em todos os co-
légios municipais, infraestrutura sa-
nitária completa, além de abordar o 
tema com as alunas e proporcionar 
uma educação de qualidade. 

A entrega tem o intuito de ajudar o grupo fe-
menino em cuidados íntimos 

MULHER

Prefeitura de Santana de Parnaíba
investe em saúde bucal no município

S
antana de Parnaíba é uma cida-
de que investe em diversas áre-
as, e entre diversos serviços pa-
ra melhorar a qualidade de vida 

dos munícipes, estão os atendimentos 
odontológicos.

Além dos atendimentos para as ne-
cessidades básicas, também conta com 
o serviço de urgência odontológica nas 
12 unidades de saúde espalhadas em di-
versos bairros que possuem dentistas, e 
aos finais de semana os parnaibanos po-
dem contar com esse atendimento das 
7h às 19h, no hospital Santa Ana.

  Vale ressaltar que urgência odon-
tológica é qualquer problema dentário 
que precise ser resolvido imediatamente, 
podendo ser uma dor, um sangramento 
(hemorragia), um processo infeccioso 
ou inflamatório: abscessos, edemas ou 
traumas. E só no último ano foram rea-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

lizados 5305 atendimentos de urgência.

Atendimento preventivo nos colégios
Um destaque importante também se 

deve às ações realizadas nesse setor, 
por meio do Programa Saúde na Escola, 
uma parceria entre as Secretaria de Edu-
cação e Saúde, que tem como objetivo 
prover às crianças e jovens, matriculados 
na rede municipal de ensino, hábitos sau-
dáveis de higiene bucal, com orientação 
quanto a escovação, aplicação tópica de 
flúor, além de entrega de insumos odon-
tológicos como: creme dental e escovas.

Mesmo com a pandemia da Co-
vid-19 estão sendo desenvolvidas ativi-
dades e encontros online para auxiliar 
os alunos da cidade.

Centro de Especialidades odontológicas
 Para ampliar ainda mais os aten-

dimentos na área de saúde bucal, em 
breve Santana de Parnaíba irá contar 
com o novo Centro de Especialidades 
Odontológicas, que ficará localizado 
no 1º andar do Complexo da Saúde, na 
Rua Prof. Edgar de Moraes, 868 - Jar-
dim Frediani.

Atualmente o município possui 60 
cirurgiões dentistas atuando na rede 
municipal e já foi aberto processo para 
a contratação de novos profissionais.

SAÚDE

superior e área estratégica para 
futuros projetos.

Santana de Parnaíba é a ci-
dade número 1 do Brasil em 
Inovação e Dinamismo Econô-
mico de acordo com pesquisa 
realizada pelo CLP (Centro de 
Liderança Pública) e publicada 
através do Ranking de Compe-
titividade dos Municípios dentre 
as cidades com população en-
tre 100 mil e 149.999 habitan-
tes. O Inova Parnaíba, projeto 
de fomento ao empreendedo-
rismo, capacitação do capi-
tal humano para a tecnologia e 
acelerador de novas empresas, 
já inaugurou a Startup no bair-
ro do Parque Santana que será 
um celeiro de projetos nas áre-
as de ciência, inovação e tec-
nologia. E as inscrições estão 
abertas através do Whatsapp 
(11) 2424-2782 ou pelo e-mail 
semedes.startup@santanade-
parnaiba.sp.gov.br e todos os 
projetos poderão ser aprimo-
rados futuramente no Parque 
Tecnológico Santana de Parna-
íba Alphaville.

MEIO AMBIENTE

Mais informações sobre as vagas no site
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

tórios, 4 salas de treinamento e 
reunião, centro de desenvolvi-
mento em manufatura avança-

da, laboratório multiuso, sala de 
coworking, laboratório de simu-
lação e sistemas críticos,  estru-

tura ideal para pesquisa, desen-
volvimento e inovação, projetos 
com as instituições de ensino 

Santana de Parnaíba é o número 1 do Brasil em Inovação e Desenvolvimento Econômico pelo Ranking de Competitividade dos Municípios 
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Esse ano a Prefeitura já recapeou mais de 20km de ruas
Com o Programa Asfalto Novo, estão sendo recapeados os bairros do Parque Santana I, Rancho Alegre e Jardim Isaura

A 
Prefeitura está prestes a 
concluir a pavimentação 
de todas as ruas da cida-
de, faltando menos de 17 

quilômetros para concluir os as-
faltos dos bairros Suru, Cururu-
quara, Refúgio dos Bandeirantes, 
Santa Helena e Sítio do Rosário.

Para concluir a pavimenta-
ção, a Secretaria de Serviços 
Municipais tem avançado em to-
das as regiões e no Suru faltam 
7.300 metros e as vias que serão 
contempladas são Rua da Har-
monia, Rua Nhambu, Travessa 
Nhambu, Estrada da Cachoeira, 
Rua Rubens Moraes Miguel, Rua 
Benedita Maria de Jesus, Aveni-
da Mário José de Jesus, Estrada 
Municipal do Açoriano, Travessa 
da Estrada do Surú (próximo ao 
Pesqueiro Pinheirinho) e Rua Lu-
ís Antônio Rodrigues.

O bairro que contempla o 
Santa Helena II, na região do 
Cururuquara, serão pavimenta-
dos 2.050 metros de vias nos 
seguintes endereços: Avenida 
Victor Chaves de Oliveira, Rua 
José Augustinho de Oliveira, 
Avenida Maria de José de Jesus, 
Rua Francisco Alves Filho, Ave-

Texto: João Guerra
Foto: Marcio Koch

nida Juvenal Santana Leite e Rua 
Joaquim Costa.

No Refúgio dos Bandeiran-
tes faltam apenas duas vias pa-
ra serem asfaltadas: Rua Safra 
e Estrada das Lavras que tota-
lizam 1480 metros e no bairro 
Sítio do Rosário falta apenas a 
Rua Carl Gustav Jung com um 
trecho de 500 metros que será 
pavimentado.

Santana de Parnaíba possui 
uma área de 179,81 km² e o ter-
ritório de grandes proporções é 
um enorme desafio para a mo-
bilidade urbana e a conexão dos 
bairros mais afastados da região 
central, com tudo isso, a Prefei-
tura nos último 8 anos realizou 
o maior programa de pavimen-
tação da história da cidade com 
mais de 300 quilômetros de vias 

asfaltadas, para os pedestres fo-
ram construídos 70 quilômetros 
de calçadas e para os ciclistas já 
foram entregues 30 quilômetros 
de ciclovias e ciclofaixas.

Referência para o Estado, 
Santana de Parnaíba é a quarta 
cidade em mobilidade urbana e 
acessibilidade de São Paulo, de 
acordo com o apontamento re-
alizado pela consultoria Urban 

Systems na edição de 2019, re-
flexo dos investimentos feitos ao 
longo dos últimos 8 anos como 
a construção da Nova Ponte do 
Viário, a Passarela e o alarga-
mento da Avenida Yojiro Taka-
oka, os terminais rodoviários 
do Centro, Fazendinha e Alpha-
ville, as duplicações da Estrada 
do Romeiros (remoção da peri-
gosa curva da morte), Via Par-
que e Paiol Velho, a Praça XIV de 
Novembro, que foi reformada e 
agora está totalmente acessível, 
primeira fase da duplicação da 
Estrada Marechal Mascarenhas 
de Moraes, primeira e segunda 
fase da duplicação da Avenida 
Tenente Marques e a Constru-
ção do Túnel Oscar Niemeyer, 
em Alphaville.

As obras de mobilidade se-
guem em ritmo acelerado com 
a ligação do bairro Cidade São 
Pedro com o Colinas da Anhan-
guera, duplicação da Aveni-
da Pentágono, terceira fase da 
duplicação da Avenida Tenente 
Marques e em breve será ini-
ciada a segunda fase de du-
plicação da Estrada Marechal 
Mascarenhas de Moraes, du-
plicação da Estrada Bela Vista, 
Terminal Rodoviário do Parque 

Santana, Terminal Rodoviário 
da Cidade São Pedro, Termi-
nal Rodoviário do Colinas da 
Anhanguera e a passarela da 
Fazendinha que ligará o antigo 
Imídeo ao outro lado da Avenida 
Tenente Marques dando acesso 
ao novo colégio e ao Terminal 
Rodoviário da Fazendinha.

Em cerimônia realizada no 
Palácio dos Bandeirantes na úl-
tima segunda-feira, 21/06, sede 
do governo paulista, foi assina-
do o convênio de Conservação 
Especial da SP-312 (Estrada dos 
Romeiros), através do Programa 
Estrada Asfaltada que vai adap-
tar a via às novas condições de 
tráfego, implementação de pe-
quenas obras necessárias, no-
va sinalização e recapeamento 
do Km 34 ao Km 40,5 que cor-
responde ao trecho entre o Cen-
tro de Santana de Parnaíba até a 
divisa com a cidade de Barueri

O novo programa prioriza 
a retomada da economia atra-
vés da melhoria da distribui-
ção logística visando o aumen-
to do PIB da região. O edital das 
obras deve ser publicado até ju-
lho e a previsão é que os servi-
ços sejam iniciados até o final 
deste ano. 

O
s bairros Parque Santa-
na I, Rancho Alegre e Jar-
dim Isaura foram contem-
plados na última semana 

com o projeto Asfalto Novo que 
está recapeando 13 quilômetros 
de ruas, avenidas e travessas.

O projeto teve início este ano 
com a recuperação, revitalização 
e recapeamento de 2 quilômetros 
da malha viária da região central 
da cidade que contemplou o Cen-
tro Histórico e Terminal Rodovi-
ário e 5 quilômetros da Estrada 
Ecoturística do Suru.

No bairro Parque Santana I fo-
ram recapeados 2.830 metros das 
seguintes ruas: Aquário, Capricór-
nio, Áries, Peixes, Touro, Gêmeos, 
Câncer, Leão, Libra e Virgem tota-
lizando 19.810m² de pavimenta-
ção; no bairro Jardim Isaura foram 
recapeados 6.685 metros das se-
guintes ruas: Verona, Veneza, Tra-
vessa Veneza, Marselha, Florença, 
Constantinopla, Moacir Fernandes, 
Turin, Maria Fernanda, Marilene 
Teixeira Costa, Milão e Roma totali-
zando 48.055 m² de pavimentação; 
no bairro Rancho Alegre serão re-
capeados 3.280 metros das ruas: 
Texas, Colorado, Mississipi, Chica-
go, Dalas, Miami, Califórnia, Nova 
York, Detroit, Alabama, Denver e 
Nova Travessa Califórnia totalizan-
do 22.960m² de pavimentação.

Somente este ano já foram re-
capeados 20 quilômetros de vias 
com o projeto Asfalto Novo e em 
breve os trabalhos serão iniciados 
nos bairros Alphaville e Tamboré.

Texto: João Guerra
Foto: Marcio Koch

Recapeamento da rua Gêmeos no Parque Santana I 

Faltam menos de 17 quilômetros para que todas as ruas estejam pavimentadas

Serão recapeados 13 quilômetros da Estrada dos Romeiros
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 026/21 – Proc. Adm. nº 450/21

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua Joaquim Teixeira, nº 232 – Cidade São Pedro - Santana de Parnaíba/SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. Emerson Willians da Silva Carlini, para acomodar família de 
desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
700,00 (setecentos reais) mensais, pelo período de 24 (vinte e quadro) meses, de acordo 
com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 21 de junho de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

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.

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
habilitação. Destarte, fica determinado o dia 25/06/2021 às 14h00m  para a realização de 
sessão pública de abertura dos envelopes nº 02 – Propostas Comerciais das empresas 
habilitadas, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores. 

Santana de Parnaíba, 23 de junho de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

------------------------------------------------
COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE Nº 02 -  PROPOSTA TÉCNICA

Concorrência Pública N.º 04/2021 – 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.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
habilitação. Destarte, fica determinado o dia 21/06/2021 às 09h00m  para a realização 
de sessão pública de abertura dos envelopes nº 02 – Propostas Técnicas das empresas 
habilitadas, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.  

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

------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - SINE-DIE 

Pregão Eletrônico n.º 114/2021 – Proc. Adm. nº. 404/2021
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM através de EXAMES de RAIO-X dentro das unidades de saúde deste município, 
com fornecimento de mão-de-obra, insumos, laudos, softwares, equipamentos e 
manutenções preventivas e corretivas, pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, para uma melhor análise e 
consolidação dos entendimentos quanto aos pedidos de esclarecimento e impugnações 
recebidos para o certame supra, restou imperiosa a necessidade de adiamento da sessão 
pública prevista para o dia 18/06/2021, restando ADIADA sine die.
As novas diretrizes com o edital retificado, assim como os avisos de republicação e 
reabertura serão publicados nos locais de costume.

Santana de Parnaíba, 17 de junho de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADIAMENTO SINE-DIE

Pregão Eletrônico n.º 116/2021 – Proc. Adm. n.º 419/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MOTOBOY/MOTOFRETE PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, diariamente, 
incluindo o fornecimento do veículo (motocicleta) próprio equipado especificamente 
para este tipo de ofício (com baú de transporte) e demais materiais e equipamentos 
necessários à execução, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a necessidade de 
alterações do Edital, não foi possível manter a data da abertura do edital supra em 
25/06/2021, conforme previsto, restando o mesmo adiado sine die.
As novas diretrizes com o Edital alterado, assim como os avisos de republicação e 
reabertura serão publicados nos locais de costume.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 108/2021 - Proc. Adm. nº. 383/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CARRINHO COM ALÇA 
PARA TRANSPORTE DE RACKS, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, pelo período de 12 (doze) meses.
Considerando o julgamento da presente licitação e a ausência de manifestação de 
intenção de interposição recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame a favor da 
empresa ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Santana de Parnaíba, 17 de junho de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

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.

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba vem através deste, informar aos Licitantes da Tomada de Preços supracitada 
que a empresa VG Aços Comércio de Materiais para Construção Ltda, interpôs recurso, 
tempestivamente, contra a decisão da CPL em INABILITÁ LA.
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, 21 de junho de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

------------------------------------------------
COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS

Pregão Eletrônico n.º 110/2021 – Proc. Adm. nº. 388/2021
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de CESTAS BÁSICAS para 
distribuição a munícipes carentes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência 
Social – vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, pelo período de 
12 (doze) meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando objeto da licitação e 
visando os princípios da ampla competitividade, economicidade e publicidade e ainda, 
considerando que até o presente momento não se verificam propostas ao certame, não 
será mantida a data de abertura da licitação para o dia 23/06/2021.
Portanto, comunica-se a PRORROGAÇÃO dos prazos deste certame nos seguintes 
termos:
Início da sessão de disputa de lances: Dia 01/07/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de junho de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA
Pregão Eletrônico n.º 111/2021 – Proc. Adm. nº. 389/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE CASAL DESTINADOS AOS MUNÍCIPES 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, em atendimento ao Fundo Social de 
Solidariedade do município de Santana de Parnaíba.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando o objeto da presente 
licitação e, ainda, visando os princípios da ampla competitividade, economicidade e 
publicidade, ficam PRORROGADOS os prazos do certame nos seguintes termos:
O prazo para apresentação de propostas, assim como o início da sessão de disputa de 
lances será dia 30/06/2021, nos mesmos horários definidos inicialmente.

Santana de Parnaíba, 17 de junho de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------
COMUNICADO DE RATIFICAÇÃO

Chamada Pública n.º 001/2021 – Proc. Adm. n.º 141/2021
Com base na classificação exarada pela Secretaria Municipal de Cultura, bem como 
das necessidades de contratação proferidas nas justificativas enunciadas, RATIFICO 
nas formas da Lei nº 8.666, art. 25 “caput”, referentes ao CREDENCIAMENTO PARA A 
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS MICROEMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS - MEI, INTERESSADOS 
EM APRESENTAR PROPOSTAS DE OFICINAS LIVRES E PRESTAR SERVIÇOS NA 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
E TURISMO da seguinte forma:

Daniel Martins Barros Benedito Educação Patrimonial

Gilberto Freitas Correa Música - Violão

Lucélia Acassio de Oliveira Dança - Ballet

Manuel Feliciano S. Silva Música - Violão Popular
Gilberto  Freitas Correa Filho Teatro

Josué Almeida Cruz Música - Violino
Valdemir Alves Leite Capoeira

Irla Costa Cosmo da Silva Dança Ballet
José Benevides de Souza Neto Artes Plásticas - Cartoon

Johsiny Monique dos Santos Brito Dança - Fit Dance
Robson Batista Eleutério Artes Plásticas - Desenho
Robson Batista Eleutério Artes Plásticas - Hip Hop
Robson Batista Eleutério Artes Plásticas - Pintura em Tela

Bruna Muniz Rodrigues da Costa Dança
José Antônio Friguetto Restauro de Bens Móveis e Imóveis

João Mário Teixeira Braga Machado Cultura Tradicional
Edimilson Antonio Andrade Teatro

Nicole Barcelos Dança - Ballet
Juliano Pontes dos Santos Música - Violão Popular

Maraliza Regina Souza Ramos Educação Patrimonial
Jair Soares de Melo Capoeira

Ficam abertos os prazos de cinco dias úteis para eventuais interposições de recurso.

Santana de Parnaíba, 17 de junho de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Eletrônico n.º 119/2021 – Proc. Adm. nº. 440/2021
Objeto: – Registro de Preços para o fornecimento parcelado de EQUIPOS para Bomba 
de Infusão, com o fornecimento de equipamentos em comodato, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/06/2021, 
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 30/06/2021, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de junho de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 120/2021 – Proc. Adm. nº. 442/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de FRALDAS DESCARTÁVEIS 
e CORRELATOS, em atendimento à Secretaria de Assistência Social e à Secretaria de 
Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/06/2021, 
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 01/07/2021, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de junho de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 121/2021 – Proc. Adm. nº. 445/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de KIT DE MATERIAL LITERÁRIO para 
implementação de programa de incentivo à leitura (Projeto Tesouro Literário) e 
desenvolvimento e formação de leitores através de conjuntos pedagógicos compostos 
por livros para o acervo de sala de aula e o acervo pessoal de estudantes e professores 
das turmas de Educação Infantil (3, 4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 
atendendo às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/06/2021, 
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 01/07/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 122/2021 – Proc. Adm. nº. 446/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Telecomunicações nas 
modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), Rede Inteligente (0800), Tridígitos 
e SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) para atender a Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba (PMSP) por um período de 12 (doze) meses, nos termos das 
concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/06/2021, 
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 01/07/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 124/2021 – Proc. Adm. nº. 451/2021
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS 
ANTROPOMÉTRICOS E MATERIAL DE APOIO PARA NUTRICIONISTAS, pelo período de 
12 meses, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 23/06/2021, 
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 05/07/2021, às 10h00min.

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

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

PE N.º 044/21 – Proc. Adm. Nº 176/21
Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de SHOWS PIROTÉCNICOS, com o fornecimento do material (fogos de 
artifícios), mão de obra para a montagem, desmontagem e execução dos shows, em 
apoio à infraestrutura de eventos geridos pelas Secretarias Municipais de Santana 

de Parnaíba, por um período de 12 (doze) meses, conforme exigências, quantidades 
e demais especificações descritas no Anexo I - Termos de Referência.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 213/2021 – Empresa: GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA para o Lote 1 – itens 
1.1 – R$ 856,00/SV, 1.2 – R$ 856,00/SV, 1.3 – R$ 856,00/SV, 1.4 – R$ 856,00/SV, 1.5 
– R$ 856,00/SV, 1.6 – R$ 856,00/SV, 1.7 – R$ 856,67/SV, 1.8 – R$ 42,00/SV, 1.9 – R$ 
42,00/SV, 1.10 – R$ 42,00/SV, 1.11 – R$ 46,00/SV, 1.12 – R$ 46,00/SV, 1.13 – R$ 
46,00/SV, 1.14 – R$ 46,00/SV, 1.15 – R$ 46,00/SV, 1.16 – R$ 220,00/SV, 1.17 – R$ 
220,00/SV, 1.18 – R$ 220,00/SV, 1.19 – R$ 220,00/SV e 1.20 – R$ 220,00/SV, Lote 
2 – itens 2.1 – R$ 32,60/SV, 2.2 – R$ 45,00/SV, 2.3 – R$ 45,00/SV, 2.4 – R$ 45,00/
SV, 2.5 – R$ 45,00/SV, 2.6 – R$ 45,00/SV, 2.7 – R$ 12,00/SV, 2.8 – R$ 210,00/MT, 
2.9 – R$ 287,33/SV, 2.10 – R$ 287,33/SV, 2.11 – R$ 220,00/SV, 2.12 – R$ 220,00/SV, 
2.13 – R$ 287,33/SV, 2.14 – R$ 220,00/SV, 2.15 – R$ 287,33/SV, 2.16 – R$ 287,33/SV, 
2.17 – R$ 210,00/SV, 2.18 – R$ 780,00/SV, 2.19 – R$ 780,00/SV, 2.20 – R$ 780,00/SV, 
2.21 – R$ 103,33/SV, 2.22 – R$ 42,00/SV, 2.23 – R$ 56,00/SV, 2.24 – R$ 56,00/SV, 
2.25 – R$ 93,00/SV, 2.26 – R$ 135,00/SV, 2.27 – R$ 1.133,33/SV, 2.28 – R$ 118,33/
SV, 2.29 – R$ 856,00/SV e 2.30 – R$ 856,00/SV. 

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

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

PE N.º 085/21 – Proc. Adm. Nº 288/21
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES PRIVATIVOS 
(ROUPARIA HOSPITALAR), atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 214/2021 – Empresa: UNIFORMES DIAS EIRELI EPP para os itens 1.1 – R$ 30,99/
UND, 1.2 – R$ 30,99/UND, 1.3 – R$ 30,99/UND, 1.4 – R$ 30,00/UND, 1.5 – R$ 30,00/
UND, 1.6 – R$ 28,00/UND, 1.7 – R$ 28,00/UND, 1.8 – R$ 29,89/UND, 1.9 – R$ 28,00/
UND e 1.10 – R$ 28,00/UND.

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

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

PE N.º 099/21 – Proc. Adm. Nº 338/21
REGISTRO DE PREÇOS para a execução de serviços de RETIRADA E INSTALAÇÃO 
DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com fornecimento de materiais (menos 

luminária), pelo período de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 212/2021 – Empresa: CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A para os 
itens 1  - R$ 24,25/SV, 2 – R$ 10,75/SV, 3 – R$ 6,73/SV, 4 – R$ 0,73/SV, 5 – R$ 7,96/
SV, 6 – R$ 17,23/SV, 7 – R$ 219,11/SV, 8 – R$ 3,65/SV, 9 – R$ 4,37/SV e 10 – R$ 
33,30/SV.

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

EDITAL DE INDEFERIMENTO
 SMH - 23 de Junho de 2021

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 
sede no Centro Administrativo Bandeirantes, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes,  
n°. 1283, Sítio do Morro, CEP: 06517-520,  Município de Santana de Parnaíba/SP, inscrito 
no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, por intermédio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO, usando de suas atribuições legais, vem, por meio deste, TORNAR 
PÚBLICO que os protocolo a seguir: Protocolo nº.425.753/18,(Jesilene Conceição de 
Souza Santiago), nº. 342.375/14 - Emerson Muniz Gonçalves),  nº. 435.786/20 - (Nivaldo 
Paulo da Silva e Jaqueline Nascimento), nº. 435.933/20-1 - (Jeilson Alves Oliveira), O.S 
nº.1347/21 - ( Marli Roseli Pedrette Lima), 4.691/20 - (Ines Carolina dos Santos Silva 
Sanches), nº. 17.365/21 - (Benedito Hidaka); serão arquivados provisoriamente pelo 
prazo de sessenta (60) dias, por falta de manifestação do (a) interessado (a). E que após 
transcorrido o referido prazo os autos serão arquivados em definitivo, sem possibilidade 
de novo desarquivamento/prosseguimento. 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 dez (23) dias, do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (2021).Eu,  ________ 
, Eriverton Rodrigues da Silva, Diretor de Departamento, Servidor Público, desta Serventia, 
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ATOS OFICIAIS

Prontuário 34.798, no uso de suas atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevi.   

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° 434.297/2020 - Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico 
- REURB-E do Lote 39C da Quadra 18 do Loteamento Colinas da Anhanguera, com 
área de 318,38 m², com acesso pela Rua Di Cavalcanti, objeto da Matrícula n° 46.130, 
oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme croqui 
anexo, INTIMA o titular do domínio, qual seja: Matrícula n° 46.130: Cícero Alves das 
Neves; bem como, os confrontantes, quais sejam: Lote 39-D1 da Quadra 18 - Colinas 
da Anhanguera, Matrícula n° 143.960: Francisco Peixoto Linhares; Lote 39-B da Quadra 
18 - Colinas da Anhanguera, Matrícula n° 46.129: Fazenda Itahyê Limitada; Lote 39L-
A da Quadra 18 - Colinas da Anhanguera, Matrícula n° 181.940: Ronaldo Luís Freire 
e s.m. Creuza Fernandes Freire; Lote 39L-B da Quadra 18 - Colinas da Anhanguera, 
Matrícula n° 181.941: Valdenir Duque Ferreira e s.m Edilma Tavares Ferreira; e terceiros 
eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter 
seu direito atingido, advertindo-o que, a não manifestação, preferencialmente através 
do 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 do art. 31 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 21 (vinte e um) dias do mês de Junho 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

--------------------------------------------------
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° 426.713/19 - Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Específico - REURB-E do Loteamento Quinta do Sino, com área 
de 7.955,24 m², com acesso pela Rua Belo Vale, objeto da Matrícula n° 86.801, 
oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme 
croqui anexo, INTIMA os titulares do domínio/confrontantes, quais sejam:  Matrícula 
n° 86.801: Amélia Cremm de Oliveira; Itaberaba Administração de Bens LTDA; 
Carlos Alberto Pinheiro Barbosa e s.m. Cacilda da Silva Barbosa; Carlos Camblor 
Suarez; Diamantino Vega Natal; Masahar Hasegawa e s.m. Kioko Hasegawa; Getúlio 
Shimada e s.m. Yukuko Shimada; Hélio Bernardo Leite e s.m. Florentina Pedroso 
de Oliveira; João Alfredo Maia; Luiz Fernando Amorim Robortella e s.m. Marilena 
Rosseto e Amorim Robortella; bem como, os confrontantes, quais sejam: Matrícula 
n° 51.049: Odahir Alonso e s.m. Rosa Crovace Alonso; e terceiros eventualmente 
interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito 
atingido, advertindo-o que, a não manifestação, solicitado preferencialmente através 
do 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 do art. 31 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 21 (vinte e um) dias do mês 
de Junho 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

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 088/2021 – contratação de empresa especializada para REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE IMAGEM E DE APOIO DIAGNÓSTICO, incluindo o fornecimento de todos 
os insumos, materiais, recursos humanos diretos e complementares, equipamentos, 
softwares, manutenções preventivas e corretivas, além de laudos médicos dos 
respectivos exames, a serem disponibilizados por meio físico e/ou eletrônico - (PE 
109/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA - DATA: 21/6/2021 - VALOR: R$ 5.491.471,08 – 
DOTAÇÃO: 0216-3.3.90.39.50-1030200802133- - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 089/2021 – contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com 
fornecimento de peças, acessórios originais e mão de obra qualificada, em atendimento a 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde - (PE 113/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CM PINGO AR CONDICIONADO - DATA: 
22/6/2021 - VALOR: R$ 22.080,00 – DOTAÇÃO: 0216-3.3.90.39.17-1030200802133- - 
VIGÊNCIA:12 meses.

CONTRATO 090/2021 – contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia de tráfego para consultoria e assessoria técnica na análise dos impactos da 
pandemia (COVID-19) sobre o serviço público de passageiros e desenvolvimento do plano 
de ações para manutenção do serviço essencial de transporte público de passageiros no 
Município de Santana de Parnaíba - (Proc. Adm. 275/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MARCHEZETTI CONSULTORIA E 
PARTICIPAÇÕES EIRELI - DATA: 22/6/2021 - VALOR: R$ 77.638,98 – DOTAÇÃO: 0245-
3.3.90.39.05-0412200962200- - VIGÊNCIA: 3 meses.

“O.S. 15.608/17 - Interesse urbanístico na abertura de via”
Considerações:
Trata-se de pedido de abertura de logradouro público, através de áreas oriundas de diver-
sos parcelamentos informais, objetivando o fornecimento de testada oficial para os lotes.
Os membros presentes consideraram que, intervenções no viário deste local devam ser 
definidos por um projeto urbanístico de parcelamento do solo, ou por projeto de regula-
rização fundiária -REURB..  
Deliberação:
Foi deliberado orientar o solicitante a entrar com pedido de diretrizes urbanísticas, visan-
do projeto de loteamento em SMO, ou pedido de regularização fundiária na modalidade 
específica - REURB-E, em SMH.
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