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Prefeitura realiza a castração gratuita
de mais de 200 animais de estimação

Centenas de mulheres participam do
aulão de ritmos do Parnaíba Mais Leve
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Últimos dias para fazer o parcelamento
do IPTU e tributos municipais

Santana de Parnaíba imunizará todas as
pessoas agendadas a partir de 18 anos

P
ara oferecer toda a atenção necessária e um serviço 
de pronto atendimento cada dia melhor aos parnai-
banos, desde o final do ano passado, a administra-
ção municipal iniciou as obras de construção do tão 

sonhado Hospital Municipal. PÁG. 3

Foto: Marcio Koch

Com obras aceleradas Novo Hospital Municipal 
começa a ganhar forma e terá mais de 200 leitos

Com mais de 13 mil m², o novo complexo hospitalar contará com toda a infraestrutura para atendimento dos parnaibanos e já está com 28% das obras executadas
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628 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 desossador 1

Ajudante de carga e descarga 50

Ajudante de eletricista 5
Ajudante de obras 10

Ajudante de serralheiro 6

Analista fiscal 3

Arquiteto de edificações 1

Assistente de contadoria fiscal 3

Assistente de engenharia 
(const.civil) 1

Assistente de serviços
de contabilidade 3

Assistente de vendas 2

Auxiliar de logística 240

Auxiliar de logística 50 X

Auxiliar de manutenção
de máquinas 4

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar de marceneiro 6

Auxiliar de mecânico de autos 3

Auxiliar técnico de montagem 2

Bobinador - eletricista 1

Borracheiro 2

Churrasqueiro 2

Colorista 5

Costureira de máquina reta 2

Cozinheiro de restaurante 5

Cozinheiro industrial 1
Decorador de interiores 1

Eletricista 15

Eletricista de manutenção
industrial 5

Empacotador, a mão 4 X

Encanador 15

Engenheiro civil 3

Engenheiro civil (estagiário) 3

Engenheiro mecânico
(estagiário) 2

Engenheiro metalúrgico 1

Farmacêutico 2

Fonoaudiólogo 1

Garçom 4

Instalador redes telefônicas 2

Lavador de automóveis 2

Marceneiro 2

Marceneiro 2

Mecânico de manutenção 1

Mecânico de manutenção
industrial 2

Motofrentista 10

Motorista carreteiro 33

Motorista de caminhão 2

Motorista de caminhão
betoneira 3

Motorista de caminhão guincho 1

Motorista de ônibus urbano 3

Operador de usinagem coman-
do numérico 2

Operador de caixa 3 X

Operador de centro
de usinagem 10

Operador de eletroerosão a fio 2

Operador de extrusora de
borracha 2

Operador de máquinas (CNC) 2

Operador de máquinas fixas, 
em geral 3

Operador de prensa 3

Operador de reto-escavadeira 2

Pedreiro 13

Pedreiro 3 X

Pintor de alvenaria 5

Preparador de tintas (auto-
móvel) 2

Projetista de móveis 2

Serralheiro 4
Soldador 5

Supervisor de manutenção in-
dustrial 1

Técnico de construção civil 3

Técnico de manutenção de 
celulares 2

Técnico em manutenção de 
máquinas 2

Técnico químico 2

Tocnólogo em automação 2

Torneiro CNC 3

Torneiro mecânico 2

Torneiro mecânico 2

Tosador de animais doméstico 2

Vendedor de consórcio 5

Vendedor interno 7

Vendedor interno e externo 2

Vendedor porta a porta 2

Centenas de mulheres participam do 
aulão de ritmos do Parnaíba Mais Leve

Projeto Crescer traz oportunidade de 
emprego para famílias parnaibanas

N
o sábado (07/08), o Estádio Mu-
nicipal Prefeito Gabriel Marques 
da Silva foi tomado por cente-
nas de inscritas da 3.ª edição do 

Parnaíba Mais Leve, que participaram de 
mais um aulão de ritmos.

Ao som de músicas descontraídas, 
os professores do programa conduziram 
as alunas em uma atividade divertida, que 
contribuiu para o objetivo de construção 
de um estilo de vida mais saudável.

O programa, realizado desde 2019, 
conta com acompanhamento nutricional, 
palestras de diversos temas e já impactou 

N
a última quarta-feira (11/08), mais 30 
pessoas foram inseridas no Projeto 
Crescer e terão uma nova oportunida-
de de trabalho através do programa. 

Ao todo, a prefeitura possui 252 partici-
pantes, que terão a oportunidade de trabalhar 
em uma das secretarias do município.

Na quinta e sexta-feira (12 e 13), os 
participantes fizeram uma avaliação que 
ocorreu no Complexo da Educação com re-
presentantes do SESI, onde foi realizado um 
levantamento através de palestras e formu-
lário para saber quais as maiores necessi-
dades deles, além de direcioná-los para os 

Texto: Willian Rafael
Foto: Aline Tassinari

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Dario Souza

a vida de milhares de famílias da cidade. cursos de qualificação.
A avaliação foi dividida em 4 grupos de 

acordo com a faixa etária, o primeiro grupo foi 
de 18 a 26 anos, o segundo de 27 a 34, o ter-
ceiro de 35 a 45 e o último grupo de 46 a 63.

Lançado em 2019 pela Secretaria de As-
sistência Social do município, o projeto vi-
sa, principalmente, reduzir a desigualdade 
social e erradicação da vulnerabilidade so-
cial, fazendo com que os participantes se-
jam capacitados e reinseridos no mercado 
de trabalho. Os participantes deste progra-
ma recebem pelo período de 09 meses um 
salário mínimo, vale-transporte e uma cesta 
básica mensal, além do curso profissionali-
zante durante todo o período.

P
ara garantir a saúde e bem-estar dos 
animais domésticos, no último sába-
do (07/08), a prefeitura realizou no 
Colégio Ruth, no São Luís, mais uma 

edição do Programa “Esse Bairro é o Bicho”. 
Na ação, 201 pets da região foram 

castrados e receberam um microchip 
de identificação.

P
ara amparar as famílias e empresas 
parnaibanas nesse período de pande-
mia, a Prefeitura de Santana de Parnaí-
ba sancionou a Lei n.º 3.995, de 16 de 

junho de 2021, que propõe a anistia e conce-
de o parcelamento de dívidas com vencimen-
to até o dia 31 de dezembro de 2020 e o con-
tribuinte contará com até 95% de desconto e 
parcelamento em até 36 vezes dos juros e mul-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Dario SouzaAlém de ser importante para prevenir 

uma série de doenças, a castração atua 
no controle populacional, evitando crias 
indesejadas e o abandono.

O programa de castração tem aconte-
cido nos bairros da cidade e em breve deve 
acontecer em outras localidades. Para par-
ticipar o munícipe deve ficar atento às redes 
sociais oficiais da prefeitura e fazer o cadas-
tro no site quando houver disponibilidade.

tas para pagamentos de tributos municipais. 
O desconto para regularizar as dívidas vai 

até o dia 31 de agosto e todo o processo po-
de ser realizado digitalmente, por meio do site 
da prefeitura na aba anistia 2021. O munícipe 
ainda tem a opção presencial no Centro Admi-
nistrativo Bandeirantes, mas, é necessário fa-
zer o agendamento pelo telefone 4622 – 7500 
e solicitar a opção anistia 2021.

Para mais informações entre em contato 
com a Secretaria de Negócios Jurídicos.

Para se inscrever o morador deve ficar atento as redes sociais e ao site da prefeitura
O contribuinte contará com até 95% de desconto e parcelamento em até 36 vezes dos juros e multas

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

O evento aconteceu seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 Mais de 30 participantes foram incluídos no Projeto Crescer só nesta semana

Prefeitura realiza a castração gratuita de 
mais de 200 animais de estimação

Últimos dias para fazer o parcelamento
do IPTU e tributos municipais

N
esta semana a adminis-
tração municipal anunciou 
que aplicará até domingo 
(15/08) mais de 15 mil do-

ses de vacina e, com isso, a ex-
pectativa é imunizar 100% da po-
pulação com idade superior a 18 
anos, que realizou o seu pré-agen-
damento, com ao menos a primei-
ra dose. A vacinação do público 
com essa faixa etária teve início 
nesta quarta-feira (11/08).

Para vacinar todas as pesso-
as que estiverem na faixa etária de 
24 anos ou mais poderão procurar 
as UBSs e USAs mais próximas de 
suas residências, sem a necessi-
dade de realizarem o agendamen-
to prévio. É importante também 
acessar o site (santanadeparnai-
ba.sp.gov.br) para verificar quais 
documentos devem ser levados no 
dia da vacinação, já que cada gru-
po tem uma especificação.

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch

Santana de Parnaíba irá imunizar todas as 
pessoas agendadas a partir de 18 anos

O público ainda poderá se va-
cinar no Ginásio de Esportes, loca-
lizado na Fazendinha ou na Arena 
de Eventos, mas para esses locais 
é necessário o agendamento no si-
te da prefeitura. 

Santana de Parnaíba é consi-
derada a segunda cidade da região 
oeste com a segunda menor taxa 
de letalidade. Essa marca deve-
-se a todo o trabalho da prefeitura,  
que vem trabalhando para que a 
população progressivamente, pos-
sa ser imunizada, com isso a cida-
de apresenta uma importante que-
da nos últimos meses em relação 
a casos e óbitos.

Conforme os últimos dados 
da Secretaria de Saúde, Santa-
na de Parnaíba já aplicou 85.282 
das primeiras doses até o momen-
to, o que representa uma cobertu-
ra vacinal de 86%. Para a segunda 
dose, os índices estão em 32.500 
doses aplicadas e 36,5% de co-
bertura vacinal.Só nesta semana foram aplicadas mais de 15 mil doses de vacina

MULHER

É indescritível tudo o que vem acontecendo 
nesses quase dois meses. Tem que ser 
uma prefeitura muito inteligente, uma 
gestão muito inteligente para compreender 
que saúde vai muito além de hospital!
Cristiane Azevedo, participante do programa

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEIO AMBIENTE FINANÇAS
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Com mais de 13 mil m², o novo complexo hospitalar contará com toda a infraestrutura para atendimento dos parnaibanos e já está com 28% das obras executadas

P
ara oferecer toda a atenção 
necessária e um serviço de 
pronto atendimento cada 
dia melhor aos parnaiba-

nos, desde o final do ano passado, 
a administração municipal iniciou 
as obras de construção do tão so-
nhado Hospital Municipal.

Com mais de 13 mil m², a no-
va unidade abrigará o Pronto So-
corro Infantil, Pronto Socorro 
Adulto, a Maternidade Municipal 
e contará com uma ampla e com-
pleta infraestrutura para o atendi-
mento dos parnaibanos.

Localizado em um ponto es-
tratégico, na Avenida Geraldo Ce-
zar, que faz ligação com a Estra-
da dos Romeiros e com a ponte 
que dá acesso a diferentes regiões 
da cidade, o novo hospital será de 
média complexidade e terá condi-
ções para a realização de cirurgias 
de pequeno e médio porte.

O equipamento de saúde con-
tará com ambientes como recep-
ção; triagem; consultórios para 
atendimento adulto e infantil; área 
de imagens, isolamento e obser-
vação; área administrativa; ala 

Texto: Willian Rafael
Fotos: Fabiano Martins / Marcio Koch / Dario Souza

Os recursos para execução da obra estão reservados desde o final de 2020

Acesse essa e outras edições através
do seu celular com esse QR Code

completa da maternidade; centro 
cirúrgico, além de aparelhos pa-
ra a realização de raio-x, ultrasso-
nografia e tomografia e 200 leitos 
divididos em quartos duplos, dos 
quais 26 serão de UTI. 

Com 100% dos recursos pa-
ra a execução reservados desde 
o ano passado, a obra teve início 
no final de outubro de 2020 com a 
demolição da antiga sede da Ave-
mare e o começo dos trabalhos 
de terraplanagem. Em dezembro 
do mesmo ano, aconteceu a ce-
rimônia de implantação da Pedra 
Fundamental, que marcou o prin-
cípio da edificação de uma das 
mais esperadas obras da história 
da cidade. De lá para cá já foram 
concluídas as fundações e no dia 
16 de julho deste ano foi instala-
do o primeiro pilar. Atualmente os 
trabalhos de fixação e montagem 
dos pré-moldados e lajes seguem 
sendo realizados, totalizando cer-
ca de 28% de execução da obra.

O Novo Hospital, que contará 
com um efetivo de cerca de 1300 
profissionais e quase 100 vagas 
de estacionamento, está previsto 
para ser entregue no segundo se-
mestre de 2022.

Investimentos em saúde nos últimos anos

N
os últimos 8 anos a 
administração mu-
nicipal tem realizado 
uma série de inves-

timentos na pasta com ações 
como a implantação do pron-

Texto: Willian Rafael

Após 2 anos de sua inauguração maternidade 
contabiliza o nascimento de mais de 2.300 bebês

tuário eletrônico e sistema de 
agendamento eletrônico, a reali-
zação do Programa Bebê Passo 
a Passo, que em conjunto com o 
“Mãe Parnaíbana” fez com que a 
cidade se tornasse uma das que 
mais reduziu a mortalidade e a 
número 1 no combate a mortali-

dade materna no Brasil, além da 
Farmácia Todo Dia.

Fora isso, ainda foram entre-
gues 25 novos equipamentos pú-
blicos para o cuidado direto com 
o bem-estar e qualidade de vida 
dos parnaibanos, entre os quais 
estão o Centro de Saúde da Mu-

lher, o Pronto Socorro Infantil, o  
AME Parnaíba, as novas UBSs 
dos bairros Refúgio dos Bandei-
rantes, Cururuquara, Ingaí, Chá-
cara das Garças, Sítio do Morro, 
Jaguari, Centro e Alphaville. 

Na extensa lista de novas 
unidades de saúde constam ain-

da a UPA Fazendinha, os Cen-
tros de Especialidades Odontoló-
gicas e Funcional Integrado em 
Saúde — CEFIS, Complexo da 
Saúde, entre outras. Todas es-
sas realizações fizeram com que 
a cidade alcançasse um patamar 
de excelência em saúde, sendo 

inclusive considerada Concei-
to A pelo Tribunal de Contas do 
Estado. Além disso, de acordo 
com o Centro de Liderança Pú-
blica — CLP, o município ocupa 
a 8.ª colocação no Brasil no pi-
lar Qualidade da Saúde entre as 
cidades do grupo 2.

OBRAS

Com obras aceleradas Novo Hospital Municipal 
começa a ganhar forma e terá mais de 200 leitos
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ATOS OFICIAIS

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO 
- EXTINÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 089/21 de 20/07/2021 – Extinguir a partir de 18 de Julho de 2021, a Aposentadoria Compulsória concedida 
através da Portaria nº. 036/2015 ao Sr. LÁZARO VALTER BENEDITO, portador do RG n.º 45961529 SSP-SP, em razão 
de seu falecimento.

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

Portaria n.º 091/21 de 26/07/2021 – Extinguir a partir de 15 de Julho de 2021, a pensão por morte a ARTHUR ARAÚJO, 
portador do RG n.º 39.507.507-5 SSP-SP, em virtude de sua maioridade nos termos do artigo 06 Inciso I da Lei n.º 3.299 
de 15 de Agosto de 2013, que altera os dispositivos na Lei 2.370 de 01 de Julho de 2002.

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

Portaria n.º 093/2021 de 05/08/2021 – Resolve, nos termos do artigo 6º, I e artigo 17, da Lei 2.370 de 01 de Julho de 
2002, conceder pensão por morte para a beneficiária ADRIANA SANTOS COELHO portadora do RG. nº. 60.574.824-X 
SSP/SP, em razão do falecimento do servidor FABIO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA.

Portaria n.º 094/2021 de 05/08/2021 – Resolve, nos termos do artigo 6º, I e artigo 17, da Lei 2.370 de 01 de Julho de 
2002, conceder pensão por morte para o beneficiário CARLINDO SOARES DA SILVA portador do RG. nº. 39.611.154-3 
SSP/SP, e para a menor MARIA VITORIA SOARES DA SILVA portadora do RG. nº. 39.355.727-3 SSP/SP, em razão do 
falecimento da servidora CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA.

Portaria n.º 095/2021 de 05/08/2021 – Resolve, nos termos do artigo 6º, I e artigo 17, da Lei 2.370 de 01 de Julho 
de 2002, conceder pensão por morte para a beneficiária JOELMA TITULO DOS SANTOS VACCARI portadora do RG. nº. 
32.748.393-3 SSP/SP, em razão do falecimento do servidor ELVIS SANTOS VACCARI.

Portaria n.º 096/2021 de 05/08/2021 – Resolve, nos termos do artigo 6º, I e artigo 17, da Lei 2.370 de 01 de Julho de 
2002, conceder pensão por morte para o menor VICTOR HUGO RODRIGUES portador do RG. nº. 57.992.455-5 SSP/
SP, representado pela Sra. ELIANA DE LIMA TEIXEIRA, em razão do falecimento do servidor JAILTON APARECIDO 
RODRIGUES.

Portaria n.º 097/2021 de 05/08/2021 – Resolve, nos termos do artigo 6º, I e artigo 17, da Lei 2.370 de 01 de Julho de 
2002, conceder pensão por morte para a beneficiária ELENA KISELEVA RODRIGUES portadora da RNE. nº. G379091-V 
CGPI/DIREX/DPF, em razão do falecimento do servidor JAILTON APARECIDO RODRIGUES.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO 
DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 098/2021 de 05/08/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora MARIA DAS GRAÇAS MARTINS 
DA SILVA, matrícula n.° 30936, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 099/2021 de 05/08/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora MARIA LUISA DE OLIVEIRA 
AZEVEDO, matrícula n.° 13404, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 100/2021 de 05/08/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição ao servidor ROBERTO GONÇALVES DO 
NASCIMENTO, matrícula n.° 27474, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 101/2021 de 05/08/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição a servidora MARIA GOMES DA ROCHA 
FREITAS, matrícula n.° 8940, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 102/2021 de 05/08/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição a servidora LUCIENE BATISTA DE MOURA 
PALMEIRA, matrícula n.° 23288, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 09 de Agosto de 2021.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE
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COMUNICADO

Por força do Procedimento Administrativo nº 009/2021 e da Portaria nº 1.938/21, informamos que a Sra. RAQUEL GO-
MES AREAS, foi exonerada do cargo de Médico, na data de 04 de agosto de 2021, por inaptidão médica constatada 
durante o estágio probatório.

João Marcos Dolabani Port
Secretário de Administração

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:118-Antoniel Pereira Lima-RG/SP-20085464745.Concurso Público 002/2017 Agente Comunitário de Saúde 
(USF-Móvel Microárea V - Chácara das Garças):005-Maria das Dores Souza Santiago-RG/SP-23.295.661-3.Concurso Público 002/2018 Médico com Especialização em 
Gastroenterologia:003-Raquel de Sousa Maciel-RG/SP-14.512-890.Concurso Público 004/2018 PEB II (Educação Especial - Deficiência Visual):002-Cleide Miranda da Silva-RG/
SP-33.780.094-7.Concurso Público 005/2018 Agente de Organização Escolar:089-Gisele Oliveira Silva-RG/SP-47.417.556-X;090-Simone Santos do Valle-RG/SP-27.241.361-
6.Concurso Público 007/2018 Assistente Técnico Jurídico:032-Renato Luís Ferreira-RG/SP-27.917.536-X;033-Rhuan Dergley da Silva-RG/SP-48.915.625-3 (sem efeito, já 
convocado como PcD);034-Camille Oliveira de Souza de Sanctis-RG/SP-520024.Concurso Público 001/2019 Oficial Administrativo:139-Maria Lucia Benedito Santos-RG/SP-
14.331.929-2;140-Ricardo Barbosa de Melo-RG/SP-24.736.501-4;141-Kelber Silva do Nascimento-RG/SP-38.493.562-X;142-Carina Dias de Jesus-RG/SP-3370403;143-Fábia 
Santiago-RG/SP-23.822.513-6;144-Enery Oliveira Vieira-RG/SP-4168080001;145-Claudia Aparecida Bertão-RG/SP-18.332.187-X. Concurso Público 003/2019 Agente Comunitário 
de Saúde (UBS Cururuquara - Microárea Cururuquara):001-Marilene Cristina Andrade Ferreira-RG/SP-45.390.863-9.Concurso Público 001/2020 Analista de Tecnologia da 
Informação:001-Rogerio Rezende de Lima-RG/SP-22.887.539-0.Psicólogo: 002-Erica Niwa-RG/SP-44.353.959-5.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação, manifestar interesse ou não 
na vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Processo Seletivo 001/2019 Professor Adjunto:075-Cintia Crespo Munhoz-RG/SP-29.464.886-0.Psicólogo:026-Patrícia Bimonti-RG/SP-47.704.026-3. Processo Seletivo 
Simplificado 001/2020 Médico Plantonista com Especialização em Pediatria:003-Pedro Genesio Ramos-RG/SP-4328447.Processo Seletivo Simplificado 001/2021 PEB I 
(Educação Básica):028-Olga Aparecida Pallazzoli Silva-RG/SP-22.525.053-6.PEB II (Geografia):010-Daniela Britto Freitas Carriel-RG/SP-40.866.637-7.PEB II (História):006-Mario 
Adolfo Silva Santos-RG/SP-25.039.470-4.PEB II (Língua Portuguesa):033-Josélia Maria de Sousa Carvalho-RG/SP-36.211.633-7.PEB II (Matemática):039-Paulo David Candido 
de Azevedo-RG/SP-16.901.623-7.Processo Seletivo Simplificado 002/2021 Enfermeiro:093-Ilma Luiz de Amorim Dias-RG/SP-23.587.066-3;094-Rosemeire Aparecida Rodrigues 
de Oliveira Francisco-RG/ SP-22.158.399-3.095-Marcelo Rubio-RG/SP-20.521.113-6;096-Marion Félix Santana da Silva-RG/SP-32.944.580-7; 097-Adilson Pereira do Nascimento-
RG/MG-6361250;098-Valeria da Silva Mendes-RG/SP-27.007.235-4.Fisioterapeuta:029-Michely Alves da Silva-RG/SP-34.798.096-X.Processo Seletivo Simplificado 005/2021 
Farmacêutico:007-Ana Cristina Chagas Arruda-RG/SP-28.330.650-6.Processo Seletivo Simplificado 006/2021 Agente de Serviços de Alimentação:028-Luciana Kelle dos Santos 
Silva-RG/SP-2924394.Auxiliar de Farmácia:007-Rebeca Gabriela Ferreira Batista-RG/SP-55.691.616-5;008-Andreza de Souza Barros-RG/SP-28.274.714-X;009-Tais Alves de 
Toledo-RG/SP-30.906.778-9.Médico: 014-Rafaela Keyla Felipe Coyado-RG/SP-25.362.343-1;015-Gabriel Ciccacio Nogueira-RG/SP-27.193.791-9;016-Juliana Ribeiro Magalhães 
Souza-RG/SP-0584558767.Técnico de Enfermagem:081-Maria de Lourdes Ibiapina Silva-RG/SP-59.054.351-9; 082-Eliane Alves da Silva-RG/SP-52.497.473-1; 083-Adriana 
Souza de Araujo-RG/SP-25.823.037-X;084-Eliene Silva Santos-RG/SP-54.694.961-7;085-Cristiane Santos Rocha de Souza-RG/SP-29.719.228-0;086-Isabel Ferreira Marcos-RG/
SP-28.894.292-9; 087-Raquel Maria Alves da Silva-RG/SP-29.709.387-3;088-Evangelina Aparecida Oliveira de Souza-RG/SP-35.540.572-6;089-Cristiane Vilarino de Moura-RG/
SP-33.692.315-6; 090-Célia Regina de Oliveira-RG/SP-33.435.581-3.Processo Seletivo Simplificado 008/2021 Fonoaudiólogo:001-Roseli Vasconcellos Sequeira Manoel-RG/
SP-15.138.501-4. Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia:001-Débora Socorro Alves-RG/SP-12.711.269-8;002-José Valentim Cavaletti-RG/SP-11.347.914-1; 
003-Renata Fioravanti Schaal-RG/SP-47.745.278-4;004-Helio Tobias de Barros Filho-RG/SP-8.473.624-0.Médico com Especialização em Psiquiatria:001-Frederico Felix Vilhete 
D Abreu-RG/SP-24.881.933-1;002-Gustavo Lima do Valle Astur-RG/SP-12.267.175;003-Rafael Brandes Lourenco-RG/SP-34.261.521-X.Médico Plantonista:001-Tarquinio Lucio 
Alves de Lima-RG/SP-10.412.513-5;002-Jose Henrique Orihuela Rivera-RG/SP-50.189.356-8;003-Fábio Faro Wesche-RG/SP-58.401.121-0;004-Fernando Mikio Suzuki-RG/SP-
29.482.639-7; 005-Pricila Gama da Cunha-RG/SP-64.992.183-5;006-Pedro Ferreira de Barros Neto-RG/SP-64.686.970-X;007-Cleber Oliveira de Souza Junior-RG/SP-5804733; 
008-Alessandra Godinho Pereira-RG/SP-2009355;009-Rafael Gemaque Lima Bentes-RG/SP-66.104.517-1;010-Guilherme Inácio Bertoldo de Melo e Patriarca da Silva Neiva-RG/
SP-711893;011-Danielle Tanus Dal Molin-RG/SP-35.188.298-4; 012-Naiane Faria Widmer-RG/SP-46.156.143-8;013-Renato Borges Pereira dos Santos-RG/SP-33.590.643-6;014-
Adriana Queiroz Sobreira Vieira-RG/SP-1044488.

Santana de Parnaíba, 13 de agosto de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 036/21 – Proc. Adm. nº 601/21

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Órbita, nº 1205 – Casa 03 – Chácara Solar 2 - Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. Adelicio Elias de Jesus, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 800,00 (oitocentos 
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, 05 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 037/21 – Proc. Adm. nº 604/21
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Órbita, nº 1205 – Casa 06 – Chácara Solar 2 - Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. Adelicio Elias de Jesus, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 (setecentos 
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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, 05 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Eletrônico n.º 148/2021 – Proc. Adm. nº. 559/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ensino da língua inglesa, para a Rede 
Municipal de Ensino Infantil, do tipo ESL - English as a Second Language (inglês para estrangeiros) compreendendo 
aplicação de aulas, material didático, equipamentos e demais medidas instrumentais necessárias para o desempenho 
das atividades, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. O município de Santana de Parnaíba faz saber 
que no Edital supramencionado, deverá ser desconsiderado o subitem ITEM 7.2.3 alínea “b”, por tratar-se de 
uma contratação para prestação de serviço. Tendo em vista que a alteração supracitada não altera diretamente a 
elaboração de proposta, mantem-se a data de abertura da sessão nos moldes já publicados. Em tempo comunicamos 
que todos os licitantes interessados neste certame e que retiraram o edital, receberam cópia deste comunicado através 
do email cadastrado no Portal de Compras Públicas. E por fim o edital com as devidas alterações já se encontra 
disponível para download.

Santana de Parnaíba, 12 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

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.
Na oportunidade, e considerando o julgamento dos recursos, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da 
empresa AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA.

 Santana de Parnaíba, 06 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 132/2021 - Proc. Adm. n.º 520/2021
Objeto: Registro de preços para serviços de CONFECÇÃO DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL, atendendo à solicitação 
da Secretaria Municipal de Comunicação Social, pelo período de 12 (doze) meses. Na oportunidade, e considerando 
a ausência de intenção de recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa VS EDITORA E 
PUBLICIDADE LTDA.

 Santana de Parnaíba, 06 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 140/2021 – Proc. Adm. nº. 542/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), 
em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) meses. 
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição de recurso e o julgamento do presente 
certame, na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor das seguintes empresas: COMERCIO DE 
AREIA E PEDRA SOUSA LTDA - CNPJ.: 05.325.681/0001-81 para o ITEM 01 e BRASTAR EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ.: 02.126.014/0002-62 para o ITEM 02. 

Santana de Parnaíba, 06 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 141/2021 – Proc. Adm. nº. 544/2021
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de BALANÇAS ELETRÔNICAS PARA BANCADA 
(COM COLUNA), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação – SME, pelo período de 12 (doze) meses. 
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição de recurso e o julgamento do presente certame, 
na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da seguinte empresa: K.C.R.S. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ.: 21.971.041/0001-03 para o ITEM 01. 

Santana de Parnaíba, 06 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 143/2021 – Proc. Adm. nº. 546/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de RACK PORTA PALETE METÁLICO 
EMPILHAVEL, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Na oportunidade, e considerando a ausência de intenção de recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor 
da empresa CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA.

 Santana de Parnaíba, 04 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 147/2021 – Proc. Adm. nº. 552/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MALHA POP E TRELIÇA, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Operações Urbanas e Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo 
período de 12 meses. Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição de recurso e o julgamento 
do presente certame, na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor das seguintes empresas: 
NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ.: 23.827.316/0001-57 para os ITENS 01 e 02; e, T10 COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ.: 26.169.388/0001-42 para o ITEM 03. 

Santana de Parnaíba, 12 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 154/2021 – Proc. Adm. nº. 578/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY/MOTOFRETE PARA 
COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS E/OU OBJETOS, diariamente, incluindo o fornecimento de 04 (quatro) 
veículos (motocicleta), equipada 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 da Casa Civil. Na 
oportunidade, e considerando a ausência de intenção de recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da 
empresa MGV GESTORA DE MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI.

 Santana de Parnaíba, 12 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

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.
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 HCON ENGENHARIA LTDA., interpôs recurso, 
tempestivamente, contra a decisão da CPL em CLASSIFICAR a empresa FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
EIRELI.
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, 05 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

----------------------------------------
COMUNICADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA E AVISO DE REABERTURA

Pregão Eletrônico n.º 148/2021 – Processo Administrativo. nº 559/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ensino da língua inglesa, para a Rede 
Municipal de Ensino Infantil, do tipo ESL - English as a Second Language (inglês para estrangeiros) compreendendo 
aplicação de aulas, material didático, equipamentos e demais medidas instrumentais necessárias para o desempenho 
das atividades, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que a empresa arrematante do Lote 01 apresentou proposta comercial 
com valores próximos da estimativa orçamentária. E, considerando que os autos foram instruídos com o orçamento 
fornecido pela referida licitante; considerando que foi a única participante e não diminuiu o valor ofertado durante a 
fase de disputa; considerando que a empresa não atendeu a qualificação econômico-financeira, restando inabilitada 
no certame supra; por fim, considerando o princípio da economicidade, da busca da proposta mais vantajosa e da 
supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua 
instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei n° 8.666/93, declaro FRACASSADO o certame em referência. 
Do Edital: O novo edital poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/08/2021, 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 20/08/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 06 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
CONVOCAÇÃO PARA AJUSTE DE PROPOSTAS

Concorrência Pública N.º 009/2021 – Proc. Adm. Nº 370/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de reforma, reconfiguração do traçado geométrico, 
recuperação, manutenção e conservação do sistema viário municipal de tráfego, com fornecimento de material e mão 
de obra – Santana de Parnaíba/SP. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que após o julgamento das empresas CLASSIFICADAS na seguinte ordem: 1- FFL SINALIZAÇÃO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 46.621.433,01; 2- VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA  – R$ 47.020.148,17; 
3 - FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA  – R$ 47.167.000,00; 4- TMK ENGENHARIA S.A – R$ 
47.913.713,17; 5- EMPARSANCO ENGENHARIA S.A  - R$ 48.433.261,79, valendo-se do subitem 15.6.1 do Edital, 
fica convocada a empresa VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA (segunda colocada), caso haja interesse, a apresentar nova 
proposta de preços devidamente ajustada às mesmas condições da primeira colocada, no prazo de 02 dias úteis, após 
a publicação no DOE-SP, a qual deverá ser entregue no mesmo endereço mencionado nos avisos anteriores e/ou por 
meio digital através dos emails: smcl@santanadeparnaiba.sp.gov.br, thabata.26939@santanadeparnaiba.sp.gov.br, 
gabriela.26893@santanadeparnaiba.sp.gov.br. 

                                                                      Santana de Parnaíba, 12 de agosto de 2021.
                                                                     COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 162/2021 – Proc. Adm. nº. 600/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A INCENDIOS 
FLORESTAIS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, 
serviços empresas, licitações.Início da sessão de disputa de lances: Dia 18/08/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 163/2021 – Proc. Adm. nº. 610/2021
Objeto: Registro de preços para serviços de CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS CAIXA TURISTICOS, 
atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, 
serviços empresas, licitações. Início da sessão de disputa de lances: Dia 20/08/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 164/2021 – Proc. Adm. nº. 613/2021
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de ÁRVORES NATIVAS E EXÓTICAS, PLANTAS 
FRUTÍFERAS, ORNAMENTAIS, ARBUSTOS, FORRAÇÕES E PALMEIRAS, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, 
serviços empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 24/08/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 165/2021 – Proc. Adm. nº. 615/2021
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de LUMINÁRIAS E PROJETORES DE LED, em atendimento 
a solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, 
serviços empresas, licitações. Início da sessão de disputa de lances: Dia 24/08/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 007/2021 – Proc. Adm. Nº 598/2021
 Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Consultoria em Engenharia de 

Transportes, para fins de atendimento da Lei Federal 12.587, de 3 da Janeiro de 2012, que institui as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana para implantação da municipalização dos serviços e operação do Sistema 
Municipal de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/08/2021, 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: 09/09/2021, às 

09h00min.

Santana de Parnaíba, 06 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 011/2021 – Proc. Adm. Nº 380/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde 
– UBS, localizada na Estrada Municipal de Ingaí, 2000, bairro Ingai – Santana de Parnaíba – S.P.
Considerando que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de classificação, fica HOMOLOGADO 
e ADJUDICADO em favor da empresa VPP ENGENHARIA EIRELI, o objeto da Concorrência Pública nº 011/2021.

                                                                      Santana de Parnaíba, 05 de agosto de 2021.
                                                                     PREFEITO MUNICIPAL

----------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTAS COMERCIAIS

Concorrência Pública N.º 004/2021 – Proc. Adm. Nº 263/2021
Objeto: Contratação de Empresa de Assessoria de Imprensa visando à prestação de serviços de reportagem, redação, 
revisão de textos, diagramação eletrônica, fotografia, e desenho gráfico, destinados à elaboração do Portal da Prefeitura 
de Santana de Parnaíba, Imprensa Oficial e de assessoria de comunicação e imprensa para os órgãos setoriais da 
Administração Municipal, bem como a produção de vídeos e de materiais destinados à comunicação digital, sob a 
coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, relativo ao recurso protocolado na fase de avaliação da proposta 
técnica pela empresa AGÊNCIA FR DE COMUNICAÇÃO LTDA a autoridade competente decide por NEGAR LHE 
PROVIMENTO, mantendo a decisão de DESCLASSIFICÁ-LA e ainda quanto as contrarrazões apresentadas pela 
empresa MÍDIA PULL EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA a autoridade competente decide por sua PROCEDÊNCIA, 
conforme documentação acostada aos autos.
Na oportunidade, fica determinado o dia 11/08/2021 às 09h00m para a realização de sessão pública de abertura do 
envelope nº 03 – Proposta Comercial das empresas classificadas, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 09 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 002/2021 – Proc. Adm. Nº 0021/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de serviços na operação de sistema de limpeza pública, 
incluindo: coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e comerciais (RSU), entulho, 
limpeza de feiras e vias, e monitoramento do vazadouro municipal encerrado, coleta, transporte e destinação final de 
chorume no Município de Santana de Parnaíba/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que julgou 
HABILITADAS PARA O LOTE I as empresas:- LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA; M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA; TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA; CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA; e CONSÓRCIO CK 
- CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A e KTM ADMIN. E ENGENHARIA S.A., por atenderem a todas as exigências 
do edital. Julgou HABILITADAS PARA O LOTE II as empresas:- LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA; TECIPAR 
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA; CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA; e CONSÓRCIO CK - CONSTRUTORA 
COLARES LINHARES S.A e KTM ADMIN. E ENGENHARIA S.A., por atenderem a todas as exigências do edital. E, 
julgou HABILITADAS PARA O LOTE III as empresas:- LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA; M CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA; TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA; ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA; CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA; TMK ENGENHARIA S.A.; e CONSÓRCIO CK - CONSTRUTORA 
COLARES LINHARES S.A e KTM ADMIN. E ENGENHARIA S.A., por atenderem a todas as exigências do edital. 
Julgou ainda, INABILITADAS PARA O LOTE I as empresas:- ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
LTDA; PLURAL SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI; TMK ENGENHARIA S.A.; e VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS 
EIRELI. INABILITADAS PARA O LOTE II as empresas:- ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
LTDA; M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; PLURAL SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI; TMK ENGENHARIA S.A.; 
e VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI. E INABILITADAS PARA O LOTE III as empresas:- PLURAL SERVIÇOS 
TÉCNICOS EIRELI e VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI. Os motivos das inabilitações estão detalhados na Ata 
de sessão reservada anexa aos documentos desta licitação que podem ser consultados no sitio eletrônico (www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br).
Ficam, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, abertos os prazos para eventuais interposições 
de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 05 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 006/2021 – Proc. Adm. Nº 522/2021
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a Ampliação do 
Colégio Municipal André Fernandes, sito à Rua Ricardo Vila Wilson, bairro 120 – Chácara Solar III – Santana de 
Parnaíba – S.P.
Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba julgou as empresas HABILITADAS: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, FIG INCORPORADORA 
E CONSTRUTORA EIRELI, VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA e SPALLA ENGENHARIA EIRELI,  por atender a todas as 
exigências do Edital e julgou  INABILITADAS as empresas VG AÇOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA por não atender em sua totalidade ao subitem 10.3.c “ Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo 
Técnico - CAT’s, emitidas pelo CREA ou CAU e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução 
dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE/
SP, na data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de mesmas 
características às do objeto desta licitação e que façam explícita referência às parcelas de relevância”. O responsável 
técnico da empresa não apresentou em seus atestados técnicos o item de relevância “MURO DE ARRIMO H=3,50M, 
COM DRENAGEM” e URBAN OBRAS E COMÉRCIO LTDA, por não atender ao subitem 10.3.b. do edital. A empresa 
apresentou em seu atestado técnico (pág. 83) ”TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO – ESPESSURA DE 0,50 
MM, REVESTIMENTO H=17,5MM”, o que difere do solicitado na parcela de relevância solicitada em edital:  “TELHA 
TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO 
EM POLIURETANO E=30MM, sendo este último com melhor acústica, maior resistência, melhor isolamento térmico e, 
portanto, de execução superior ao item apresentado pela empresa.
É declarante ME/EPP a empresa URBAN OBRAS E COMÉRCIO LTDA.
 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, 10 de agostoo de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 007/2021 – Proc. Adm. Nº 598/2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Consultoria em Engenharia de Transportes, para fins 
de atendimento da Lei Federal 12.587, de 3 da Janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana para implantação da municipalização dos serviços e operação do Sistema Municipal de Transporte 
Público Coletivo Urbano de Passageiros. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, devido  a necessidade 
de correções no edital, opta-se pela reabertura do processo licitatório, devolvendo-se os prazos.  O edital completo 
poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 16/08/20201 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: 16/09/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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