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Programa Bolsa Trabalho proporcionará 
oportunidade de qualificação e emprego

Complexo Logístico está com obras avançadas 
e trará economia aos cofres públicos
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Prefeitura lança Programa Xô Mosquito 
para combater pernilongos e a dengue

99% dos parnaibanos já foram vacinados e
Dia “D” de vacinação acontece no sábado (28)
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OBRAS

A cidade, que é a mais segura do estado e a 2ª do Brasil com o menor índice de mortes violentas, segue reduzindo a criminalidade.
É o que apontam os dados do Infocrim e da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Índices de violência doméstica reduzem ainda 
mais em Santana de Parnaíba

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Santana de Parnaíba SP 3,506

2 Ubatuba SP 3,417

3 Amparo SP 3,353

4 Itú SP 3,313 

5 Campos do Jordão SP 3,226
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466 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 2

Ajudante de carga e descarga 70

Ajudante de eletricista 5

Ajudante de obras 10

Ajudante de serralheiro 6

Analista de marketing 2

Analista fiscal 3

Arquiteto de edificações 2

Assistente de contadoria fiscal 3

Assistente de engenharia
(const.civil) 2

Assistente de serviços de conta-
bilidade 3

Assistente de vendas 3

Auxiliar de encanador 5

Auxiliar de logística 50 X

Auxiliar de manutenção de máquinas 2

Auxiliar de marceneiro 6

Auxiliar de mecânico de autos 2

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar mecânico motor diesel 1

Auxiliar técnico de montagem 2

Bobinador - eletricista 1

Borracheiro 2

Churrasqueiro 2

Colorista 5

Costureira de máquina
de confeção em série 2

Costureira de máquina reta 2

Decorador de interiores 2

Desenhista industrial 
designer gráfico 1

Eletricista 16

Eletricista de manutenção industrial 5

Empacotador, a mão 4 X

Encanador 21

Encarregado de controle
de produção 1

Encarregado de supermercado 1

Engenheiro civil 3

Engenheiro civil (estagiário) 3

Engenheiro mecânico (estagiário) 2

Engenheiro metalúrgico 1

Farmacêutico 2

Ferramenteiro 1

Fonoaudiólogo 1

Garçom 4

Gerente de bar e lanchonete 1

Impressor Digital 1

Instalador redes telefônicas 2

Jardineiro 3

Lavador de automóveis 2

Marceneiro 6

Mecânico de automóvel 4

Mecânico de diesel e eletricista 6

Mecânico de manutenção industrial 2

Mecânico de refrigeração 1

Mestre serralheiro 1

Motofrentista 10

Motorista carreteiro 40

Motorista de caminhão betoneira 3

Motorista de caminhão guincho 2

Motorista de ônibus rodoviário 5

Motorista de ônibus urbano 5

Operador de usinagem comando 
numérico 2

Operador de extrusora de borracha 2

Operador de caixa 5 X

Operador de centro de usinagem 10

Operador de eletroerosão a fio 2

Operador de extrusora de borracha 2

Operador de guincho 2

Operador de injetora de plástico 1

Operador de máquinas (CNC) 2

Operador de máquinas fixas,
em geral 4

Operador de prensa 3

Operador de retro-escavadeira 2

Pedreiro 15

Pedreiro 3 X

Pintor de alvenaria 5

Polidor de metais 1

Preparador de tintas (automóvel) 2

Projetista de móveis 3

Serralheiro 4

Soldador 5

Supervisor de manutenção industrial 1

Técnico de construção civil 3

Técnico de manutenção de celulares 2

Técnico de Manut. de informática 2

Técnico em manut. de máquinas 2

Técnico químico 2

Tec. em automação 2

Torneiro CNC 3

Torneiro mecânico 4

Alunas do Parnaíba Mais Leve participam
de palestra sobre inteligência espiritual

N
o último sábado (21/08), as par-
ticipantes do Parnaíba Mais Leve 
estiveram na Arena de Eventos, 
onde acompanharam a palestra 

‘‘O poder do cérebro espiritual”, ministrada 
pela neuro master coach, Luciana Régis.

Durante o evento foram abordados 
importantes temas como o autorreconhe-
cimento e a importância de se encontrar 
um propósito de vida, temas que estão 

Texto: Willian Rafael
Foto: Aline Tassinari

atrelados aos desenvolvimento espiritual.
Já neste sábado (28/08), as mulhe-

res participam de mais uma edição do au-
lão de ritmos, que desta vez acontece no 
Complexo Esportivo Central.

O Parnaíba Mais Leve já beneficiou 
milhares de famílias da cidade e as ins-
crições para a quarta edição do programa 
podem ser realizadas até o próximo dia 30 
de agosto, por meio da página da Secreta-
ria da Mulher e da Família. Mais informa-
ções ligue: 4154-6248.

S
eguindo com a política pública de 
economia com a locação de imó-
veis, a prefeitura atua nas obras 
do Complexo Logístico da Educa-

ção, que abrigará os insumos e suprimen-
tos usados pela Secretaria da Educação 
no dia a dia dos colégios do município.

Localizado na rua Maria Valderez, 
110, no bairro Cidade São Pedro, o es-
paço contará com mais de 8200 m² e es-

E
m parceria com o governo do Estado, 
a prefeitura está com inscrições abertas 
até o dia 30 de agosto para o Programa 
Bolsa Trabalho, que durante o período 

de 5 meses oferecerá a oportunidade de tra-
balho remunerado e qualificação profissional 
para moradores da cidade.

Os selecionados terão uma jornada de 4h 
diárias, 5 dias por semana, em repartições pú-
blicas e receberão uma bolsa auxílio no valor 
de R$ 535,00 por mês. Além disso, poderão 
optar entre 6 opções de curso gratuito da Uni-
vesp (Auxiliar de controle de produção e es-

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

tá com um percentual de 25% das obras 
concluídas, uma vez que já foram realiza-
das os trabalhos de fundação do galpão 
superior, bem como o início da instalação 
dos pré-moldados. 

Além de concentrar e armazenar em 
um só local materiais escolares, unifor-
mes, itens da merenda escolar, mobiliário 
e equipamentos utilizados pelos alunos e 
professores, o novo equipamento propor-
cionará economia significativa aos cofres 
públicos com a locação de imóveis.

toque, gestão administrativa, organização de 
eventos, rotinas e serviços administrativos, 
secretariado, recepção) para a realização du-
rante o período. As aulas têm carga horária de 
80h e acontecerão virtualmente.

Entre os requisitos para inscrição estão: 
ser maior de idade, estar desempregado, ser 
morador de São Paulo há mais de 2 anos e 
ter renda menor do que meio salário mínimo. 
Para se inscrever o interessado deve procu-
rar o PAT do Centro (rua 15 de Novembro, 
625, Centro), PAT Fazendinha (Av. Tenen-
te Marques, 5720 ou acessar o site: www.
bolsadopovo.sp.gov.br. Mais informações 
ligue: 4622 – 8250.

Já foram iniciadas a instalação dos pré-moldados no galpão superior

As inscrições vão até o dia 30 de agosto nos PATs da Fazendinha e Centro

Consulte mais vagas no site:
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

 A palestrante Luciana Régis falou sobre como encontrar um propósito de vida

Complexo Logístico da Educação
está com obras avançadas

Programa Bolsa Trabalho proporcionará 
oportunidade de qualificação e emprego

G
raças ao trabalho realizado 
nas unidades de saúde e nos 
postos de vacinação drive-
-thru, Santana de Parnaíba ul-

trapassou, essa semana, a marca de 
99% de pessoas maiores de 18 anos 
vacinadas com ao menos a primeira 
dose de vacina contra a covid-19. Já 
considerando a população geral aci-
ma dos 12 anos, o percentual de co-
bertura ultrapassa a marca dos 84%.

A cidade, que desde o início 
da pandemia apresenta uma das 
menores taxas de letalidade da re-
gião (taxa atual: 2.5%), não regis-
trou nenhum óbito no período de 
9 a 26 de agosto, totalizando 17 
dias sem perdas, o que mostra a 
eficiência do trabalho realizado 

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Fabiano Martins

Prefeitura ultrapassa a marca de 99% de cobertura vacinal com a primeira 
dose e realiza Dia “D” de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (28)

Além dos postos de vacinação do drive-thru, os munícipes podem procurar as unidades básicas de saúde para se 
vacinar de acordo com o calendário de faixas etárias

Prefeitura lança Programa Xô Mosquito 
para combater pernilongos e a dengue

A 
prefeitura de Santana de Parnaíba re-
alizou, na última sexta-feira (27/08), 
as atividades de abertura da Campa-
nha Xô Mosquito, que visa controlar 

a proliferação de insetos como os pernilon-
gos e o mosquito da dengue.

Realizado em parceria com diversas se-
cretarias municipais, o início da campanha 
contou com o apoio do Exército Brasileiro, 
Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e com 
um extenso cronograma de atividades. 

No período da manhã aconteceram tra-
balhos de limpeza da Lagoa do Bacuri, no 

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

Alphaville, para que em breve a Secretaria de 
Meio Ambiente consiga iniciar os trabalhos 
de controle biológico das larvas.

Já na parte da tarde, foi realizada uma blitz 
educativa com a distribuição de materiais de 
conscientização em alguns semáforos da re-
gião e também no Colégio Tom Jobim.

O projeto, que neste primeiro dia ainda 
contou com o apoio da empresa Kicaldo, do 
Grupo Meninonas SA e da cooperativa Ave-
mare, vai se estender durante os próximos 
meses em outras regiões da cidade e é um 
trabalho preventivo para minimizar a proli-
feração dos mosquitos em seu período de 
maior incidência (verão).

A ação também acontecerá em outros bairros da cidade

na área da saúde e o impacto do 
avanço da vacinação da popula-
ção do município. Até o momento, 
mais de 96% dos pacientes ven-
ceram o coronavírus, totalizando 
14.729 curados.

E, dando sequência à vaci-
nação, neste final de semana, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
irá realizar o Dia D de vacinação 
contra a Covid-19 para pessoas 
que, por qualquer razão, perde-
ram o prazo da segunda dose das 
vacinas Coronavac e Astrazeneca. 
A ação ocorrerá em todas as UBSs 
e USAs do município, das 9h às 
17h. Vale ressaltar que deve ser 
respeitado o período de aplicação 
entre as doses, de 21 a 28 dias da 
Coronavac e acima de 70 dias da 
Astrazeneca.

EMPREGO

SAÚDEOBRAS

MULHER
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A cidade, que é a mais segura do estado e a 2ª do Brasil com o menor índice de mortes violentas, segue reduzindo a criminalidade.
É o que apontam os dados do Infocrim e da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

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

Índices de violência doméstica reduzem ainda 
mais em Santana de Parnaíba

A 
prefeitura tem trabalha-
do com eficiência na área 
da segurança, e no mês de 
conscientização e combate 

a violência contra a mulher (Agosto 
Lilás), os dados do Infocrim, rece-
bidos pela Secretaria de Segurança 
Pública, apontam para uma redução 
significativa para a incidência de vio-
lência doméstica no município. 

Mesmo com o cenário de pan-
demia, que favoreceu o aumento da 
violência, já que as famílias passa-
ram mais tempos juntas, a cidade 
apresentou uma queda de (14,5%) 
nos índices de violência doméstica 
no comparativo entre o primeiro se-
mestre de 2020 e 2021.

Os dados recebidos ainda evi-
denciam uma série de detalhes 
como os horários e bairros da ci-
dade onde as ações de violência 
acontecem com maior incidência.

As informações são impor-
tantes, já que serão utilizadas pe-
lo departamento de inteligência da 
Guarda Municipal para coibir ainda 
mais este tipo de ilícito. Outro in-
dicativo que aparece em queda é 
de roubo com 12,5% de redução 
no comparativo entre os períodos.

Em outro indicador de segurança 
importante, que são os dados da taxa 
de delito da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, apontam nova-
mente para a efetividade das ações 
realizadas no município, já que evi-
denciam reduções significativas em 
crimes de diferentes naturezas.

Nos dados consolidados da SSP 
do mês de junho deste ano, a cida-
de apresenta uma redução nos in-
dicadores de estupro vulnerável, de 
57,14%, na contramão de todo o pa-
norama da região metropolitana, on-
de houve aumento de 39,32%.

Já no comparativo entre os 
meses de Junho de 2018 a 2021, 
Santana de Parnaíba apresentou 
quedas nos índices de furto de ve-
ículos (25%) e tentativa de homi-
cídio (50%).

Outro dado que chama atenção, 
são os casos de latrocínio, que na 
contramão da região e do estado que 
tiveram altas de 200% e 30%, reduzi-

Texto: Cecília Sobreira
Fotos: Dario Souza

SEGURANÇA

ram em 100% na cidade.
Esses índices são resultados 

dos investimentos realizados nos úl-
timos oito anos em segurança co-
mo treinamentos contínuos, o pro-
grama Ilumina Parnaíba, que já 
levou luz de LED em 100% das vias 
públicas da cidade, a aquisição de 
novas armas e equipamentos e fize-
ram com que a cidade alcançasse 
o posto de mais segura do estado 
de acordo com levantamento de Ur-
ban System e mais segura da região 
metropolitana desde 2014.

Além do que já foi feito, novos 
investimentos para a área de se-
gurança devem ser realizados em 
breve como a construção do novo 
quartel da Guarda Municipal, que 

terá uma infraestrutura ainda mais 
ampla e adequada, o novo Batalhão 
da Polícia Militar, que ficará em lo-
cal estratégico, proporcionando 
melhorias na atividade policial, a 
Delegacia de Polícia também ga-
nhará nova sede e juntamente com 
os novos batalhões proporcionará 
economia aos cofres públicos com 
a locação de imóveis.

O aumento do poder de fogo 
da Guarda com a aquisição de no-
vos armamentos, sendo 35 novas 
carabinas e 410 novas pistolas 
9mm, a renovação da frota de via-
turas e a instalação de 500 novas 
câmeras de monitoramento por 
toda a cidade, são outras ações 
que já estão previstas na cidade. 

Guarda Municipal e a Guardiã Maria da Penha trabalham juntos para uma segurança melhor

Campanha Agosto Lilás reforça a importância no combate à violência contra a mulher

O 
Agosto Lilás é uma cam-
panha instituída por 
meio da Lei Estadual nº 
4.969/2016 e visa cons-

cientizar e combater à violência 
doméstica e familiar contra a mu-
lher, intensificando a divulgação 
da Lei Maria da Penha e sensibi-
lizando a sociedade sobre a im-
portância desse assunto. 

A divulgação dos serviços es-
pecializados da rede de atendi-
mento à mulher em situação de 
violência e os mecanismos de de-

núncia existentes, além do reforço 
da informação sobre as diferen-
te situações de violências contra 
mulher (violência física, violência 
psicológica, violência sexual e vio-
lência patrimonial) também são ob-
jetivos da campanha.  

Por isso, a Secretaria da Mulher 
e da Família realizou  ao longo do 
mês orientações e divulgações nas 
redes sociais a respeito das princi-
pais dúvidas sobre o tema, levando 
informação e encorajando as mu-
lheres, que de alguma forma sofrem 

violência, a realizarem denúncias. 
Entre os centros especializa-

dos no município para atender mu-
lheres vítimas de violência domésti-
ca estão: a Delegacia de Defesa da 
Mulher (4154-4157), os Centros de 
Referência de Assistência Social - 
CRAS (4154-6283) e o Núcleo de 
Prevenção de Acidentes e Violência 
- NUPAV (4154-1528), além do nú-
cleo especializado da Guarda Muni-
cipal (Patrulha Guardiã Maria da Pe-
nha), que atua no acolhimento e na 
defesa das mulheres do município.

Com o X vermelho na palma da mão, a vítima sinaliza que está em situação de violência 

FONTE: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Indicadores de dados sobre violência contra à mulher 

Imagem ilustrativa

Além do novo quartel da GCM, que teve o contrato para execução das obras assinado nesta sexta-feira (27), 
estão previstos novos investimentos na segurança como a construção do novo Batalhão da PM, a nova Dele-
gacia, a instalação de 500 novas câmeras pela cidade, a renovação da frota de veículos da Guarda Municipal 
e aquisição de novos armamentos (35 novas carabinas e 410 pistolas 9mm).

QUARTEL GCM
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ATOS OFICIAIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 042/21 – Proc. Adm. nº 639/21

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Antares, nº 220 – Casa 
01 – Chácara Solar II - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria Vânia de Franca Silva, 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, 23 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 043/21 – Proc. Adm. nº 646/21
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Piauí, nº 791 – Casa C/1 – 
Recanto Silvestre - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Angelita Aparecida dos Santos Miguel, 
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, 24 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 044/21 – Proc. Adm. nº 647/21
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Máscara Negra, nº 121 – 
Casa 01 – Recanto Pereira I - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Fernando Araújo Lima, para 
acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 533,05 
(quinhentos e trinta e três reais e cinco centavos) 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, 24 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 045/21 – Proc. Adm. nº 648/21
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Inglaterra, nº 148B – Casa 
02 – Jardim São Luiz - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria das Graças Jordão, 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, 24 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 046/21 – Proc. Adm. nº 652/21
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Tartaruga, nº 465 – Casa 
1 – Cidade São Pedro - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. João Carlos Alves de Araujo, para 
acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 660,00 
(seiscentos e sessenta 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, 25 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 047/21 – Proc. Adm. nº 653/21
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua do Gavião, nº 139 – Casa 
04 – Cidade São Pedro - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. José Frazão dos Santos, 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, 25 de agosto de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Eletrônico nº 146/2021 – Proc. Adm. nº 550/2021
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços parcelados de MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES através de 
ROÇAGEM MECÂNICA e serviços correlatos, em atendimento à Secretaria de Serviços Municipais, pelo período de 12 
(doze) meses.
Considerando o julgamento dos recursos apresentados, na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame 
a favor da seguinte empresa: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – CNPJ.: 48.096.044/0001-93, para o Item 01.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 151/2021 – Proc. Adm. nº. 566/2021
Objeto: Registro de Preços para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS (Tipo 
I e Tipo II), a serem instalados no município, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo 
período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação ao CATÁLOGOS e PROJETO BÁSICO apresentados para 
este Pregão, a Secretaria requisitante promoveu a análise dos produtos ofertados e julgou-os APROVADOS.
Na oportunidade, e considerando a ausência de intenção de recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor 
da empresa MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA para o ITEM 01 e ITEM 02.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 153/2021 – Proc. Adm. nº. 574/2021
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de TAPETES EM E.V.A., em atendimento aos colégios da 
Rede Municipal de Ensino Infantil – Creche, através da solicitação da Secretaria Municipal da Educação, 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: O.E. PEREIRA 
BRINQUEDOS para os itens 01 e 03; e EJM COMÉRCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA para o item 02 .

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

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

Pregão Eletrônico n.º 156/2021 – Proc. Adm. nº. 585/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de LIXEIRAS DE METAL DE 50 LITROS, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Serviços Municipais. 
Considerando o julgamento deste certame,  ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa ELO 
SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 157/2021 – Proc. Adm. nº. 586/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ARAME GALVANIZADO E TELA DE ALAMBRADO, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Operações Urbanas, pelo período de 12 meses. 
Considerando o julgamento deste certame,  ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa JOSE 
ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CIA LTDA.

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

----------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL
Pregão Eletrônico n.º 137/2021 – Proc. Adm. nº. 528/2021

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CORRELATOS II 
(Itens prejudicados, desertos e fracassados do PE nº 103/2021), em atendimento às Secretarias do Município, 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 OS ITENS REMANESCENTES da licitação supra, a favor das seguintes 
empresas: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ.: 23.605.544/0001-82 para o ITEM 01 e NOBEL DO 
BRASIL LTDA - CNPJ.: 01.202.633/0001-45 para os ITENS 02 e 03. 
Ainda, os itens que restaram DESERTOS (05 e 07), PREJUDICADO (04) e FRACASSADO (06), serão reanalisados para 
uma eventual aquisição posterior.  

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

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

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.

  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 as empresas VG 
Aços Comércio de Materiais para Construção Ltda e Urban Obras e Comércio Ltda 
interpuseram recursos, tempestivamente, contra a decisão da CPL em INABILITÁ LAS.

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, 19 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 168/2021 – Proc. Adm. nº. 637/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM MOTORISTAS, 
AJUDANTES E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, em atendimento à Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 23/08/2021, 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 02/09/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 169/2021 – Proc. Adm. nº. 638/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de FÓRMULAS, DIETAS, SUPLEMENTOS e MÓDULOS 
NUTRICIONAIS para atendimento de pacientes internados, mandados judiciais e munícipes que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social, pelo período de 12 meses, em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde 
e Assistência Social.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 24/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para 
sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 03/09/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 170/2021 – Proc. Adm. nº. 641/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AGREGADOS (PEDRA, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E 
RACHÃO), em atendimento às necessidades 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 24/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para 
sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 03/09/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 171/2021 – Proc. Adm. nº. 645/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE SERRALHERIA, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Secretaria Municipal de Operações Urbanas, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 25/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para 
sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 08/09/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 172/2021 – Proc. Adm. nº. 649/2021
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
incluindo FORNECIMENTO DE PEÇAS e/ou ASSESSÓRIOS originais e/ou paralelos e mão de obra, em atendimento à 
frota de veículos próprios do município de Santana de Parnaíba - SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 25/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para 
sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 08/09/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 173/2021 – Proc. Adm. nº. 650/2021
Objeto: Registro de preço para AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO para as Bibliotecas contemplando uma obra 
literária, por bimestre, para cada aluno, e Cantinhos da Leitura, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, 
da Rede de Ensino de Santana de Paranaíba, com o intuito de contribuir para elevar os níveis de aprendizagem dos 

alunos, mediante ações de incentivo aos hábitos de leitura e escrita, conforme normatiza a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 25/08/21, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para 
sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 08/09/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

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.
Considerando que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de propostas comerciais, fica 
HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da empresa MÍDIA PULL EDITORA E COMUNICAÇÃO EIRELI, o objeto da 
Concorrência Pública nº 004/2021.

Santana de Parnaíba, 23 de agosto de 2021.
                                                                     PREFEITO MUNICIPAL

----------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS COMERCIAIS

Concorrência Pública N.º 012/2021 – Proc. Adm. Nº 469/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DO NOVO 
COLÉGIO MUNICIPAL ABELARDO MARQUES DA SILVA, no bairro da Fazendinha – Município de Santana de Parnaíba, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Obras.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, relativo ao recurso protocolado na fase de habilitação pela empresa 
VPP ENGENHARIA EIRELI a autoridade competente decide por sua PROCEDÊNCIA, restando a empresa habilitada para 
próxima fase, conforme documentação acostada aos autos.
Na oportunidade, fica determinado o dia 26/08/2021 às 09h00m para a realização de sessão pública de abertura do 
envelope nº 02 – Proposta Comercial das empresas habilitadas, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

----------------------------------------
JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

CP N.º 005/21 – Proc. Adm. N.º 311/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de publicidade institucional, 
compreendendo o estudo, a concepção, a execução e veiculação de campanhas e peças publicitárias, o 
desenvolvimento e execução de ações promocionais, o desenvolvimento e elaboração de pesquisas de mercado 
e de opinião, a elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de 
comunicação visual, atividades de comunicação interna e a execução de outras ações necessárias ao atendimento 
das necessidades de comunicação social da Prefeitura de Santana de Parnaíba.
A Comissão Permanente de Licitações julgou a classificação das propostas comerciais (nota final: proposta 
técnica+proposta comercial) deste certame, sendo 1º Colocada: SEMPRE PROPAGANDA LTDA – 95,61, 2º Colocada:  
VERGE ESTÚDIO COMUNICAÇÃO EIRELI -  90,22 e  3º Colocada:  OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA -  89,20. 
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 “b” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 25 de agosto de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



5Ano IX - Edição 400
De 27 de Agosto a 02 de Setembro de 2021

ATOS OFICIAIS



6Ano IX - Edição 400
De 27 de Agosto a 02 de Setembro de 2021

ATOS OFICIAIS



7Ano IX - Edição 400
De 27 de Agosto a 02 de Setembro de 2021

ATOS OFICIAIS

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados desta publicação, manifestarem interesse ou não na vaga pelo endereço eletrônico: sma.
rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Gerais:122-Rosangela de Araujo Silva-RG/SP-16.503.113-X.
PEB I (Educação Infantil):091-Manoel Antonio Bastos Lage-RG/SP-27.074.079-X;092-Vanúsia Gomes Prates 
Braga-RG/MG-20810921; 093-Valdirene Morales Porto-RG/SP-32.963.107-X.Concurso Público 005/2018 Agente 
de Organização Escolar:098-Edina Jurema da Silva-RG/SP-42.519.187-4;099-Daniele Souza de Oliveira-RG/SP-
41.746.966-4; 100-Emilia Cristina Oliveira da Silva-RG/SP-60.728.353-1.Concurso Público 001/2019 Agente de 
Serviços Públicos:015-Gerson Lopes de Araujo-RG/SP-32.316.241-1.Oficial Administrativo:150-José Eduardo 
Ferreira da Silva Junior-RG/SP-40.665.118-8;151-João Mário Teixeira Braga Machado-RG/SP-41.823.521-
1;152-Bianca Thiely de Oliveira Silva-RG/SP-49.918.997-8.Concurso Público 003/2019 Agente de Combate às 
Endemias:008-Daniela Dias Medeiros dos Santos-RG/SP-12.577.280-6.Concurso Público 001/2020 Educador 
Esportivo (Atividades Aquáticas):001-Adenilton Lima dos Santos-RG/SP-24.370.675-3.Psicólogo:003-Ana Letícia 
Ferro Paiva-RG/SP-36.813.176-2.

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:078-Juliana da Silva Tiago-RG/SP-42.651.371-X.Médico com 
Especialização em Pediatria:001-Belise Kmentt Cavada de Sá-RG/SP-63.881.517-4.Processo Seletivo Simplificado 
001/2021 PEB I (Educação Básica):029-Roselaine Maria dos Santos Freitas-RG/SP-34.746.718-0.PEB II 
(História):010-Jose Carlos Emidio Rufino Junior-RG/SP-41.924.923-0;011-Elda Maria Alves Iazzetta Carvalho-RG/
SP-27.440.843-0.PEB II (Inglês):006-Viviane Pinheiro Pinto-RG/SP-26.660.326-9.PEB II (Matemática):042-Mariana 
Maestripieri Okamoto-RG/SP-41.702.355-8;043-Soraia Melo de Almeida-RG/SP-66.019.670-0. Processo Seletivo 
Simplificado 002/2021Enfermeiro:102-Dilza Oliveira Machado-RG/SP-38.820.075-3;103-Maria Magalhães Costa-
RG/SP-30.818.437-3;
104-Cristiane Soares de Oliveira-RG/SP-32.368.356-3 (sem efeito, já convocada como PcD);105-Flavia da Silva 
Ovidio-RG/SP-14.052.542;106-Joselandro Pereira Macedo-RG/SP-1314809954;107-Vanessa Oliveira Andrade 
de Lima-RG/SP-44.056.543-1;108-Renata Alves de Oliveira Fernandes-RG/SP-52.267.924;109-Erika Marcolino 
dos Santos-RG/SP-44.848.124-8; 110-Rita de Cássia de Souza Santos-RG/SP-59.601.991-9.Processo Seletivo 
Simplificado 003/2021 Enfermeiro:001-Vanessa Sualdini Bellini-RG/SP-19.612.794-4.Processo Seletivo 
Simplificado 006/2021 Agente de Serviços de Alimentação:033-Fernanda Ferrari Soares-RG/SP-45.188.588-
0; 034-Ana Claudia Alves Morais-RG/SP-35.330.430;035-Danieli Cristina Ferreira-RG/SP-47.549.389-8;036-
Joselita Rodrigues de Oliveira Neta-RG/SP-36.279.993-3.Auxiliar de Farmácia:013-Luciana Aurea Ferreira-RG/
SP-20.076.495-0;014-Sandro Teixeira de Santana-RG/SP-21.588.454-1. Médico:020-Neylor de Castro Ribeiro-RG/
SP-34.908.490-7;021-Mariana Oliveira Alves-RG/SP-43.963.657-7.Técnico de Enfermagem:096-Katia de Fatima 
Silva-RG/SP-45.370.728-2;097-Edina Rosaria dos Reis Silva-RG/SP-40.477.053-8; 098-Thiago Azevedo Aguiar-RG/
SP-42.850.719-0;099-Daniela Bruni de Souza-RG/SP-42.494.344-X;100-Cristiane Flausino da Silva Palazzolli-RG/SP-
46.276.819-3;101-Aline de Jesus Martins-RG/SP-47.696.303-5; 102-Ana Carolina Lopes Gomes-RG/SP-48.366.815-
1;103-Mariane Simões Loduvico-RG/SP-49.396.551-8;104-Ana Paula Maia da Cruz-RG/SP-49.229.011-8; 105-Carlos 
Bezerra Macedo-RG/SP-44.339.824-0.Processo Seletivo Simplificado 008/2021 Médico com Especialização 
em Ginecologia e Obstetrícia:007-Daniele Sekkar de Padua-RG/SP-36.482.720-8;008-Maurizio Cerino-RG/SP-
39.533.050; 009-Amanda Regina Druziani-RG/SP-37.710.578-8.Médico com Especialização em Psiquiatria:005-
Jose Juarez de Oliveira Junior-RG/SP-16.540.359-7.
Processo Seletivo Simplificado 009/2021 Motorista:008-Adilson Martins da Silva-RG/SP-42.716.737-1;009-
Sebastiao Pereira dos Santos-RG/SP-3378091459.

Santana de Parnaíba, 27 de agosto de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração

PORTARIA N.º 106/21, DE 19 DE AGOSTO DE 2021.
(Dispõe sobre concessão de licença para tratar de interesses particulares)

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, Diretora-Presidente da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
 RESOLVE:
ARTIGO 1.º - Conceder licença sem remuneração, para tratar de interesses particulares, de acordo com o artigo 106 
da Lei Complementar n.º 034, de 25 de Maio de 2011, no período de 20 de Agosto de 2021 a 19 de Agosto de 2022, 
ao Sr. AILTON CORREIA VALENÇA ARAÚJO, portador do R.G. n.º 41.235.806-2 SSP/SP, efetivo no cargo de Vigia, 
lotado nesta Autarquia.
 ARTIGO 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

   Santana de Parnaíba, 19 de Agosto de 2021.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
 DIRETORA-PRESIDENTE

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

LEANDRO NICOLAU SOARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 104/21 de 17/08/2021 – Extinguir a partir de 02 de Agosto de 2021, a Aposentadoria por Invalidez con-
cedida através da Portaria nº. 058/2019 ao Sr. NIVALDO BATISTA LINO, portador do RG n.º 18844310 SSP-SP, em 
razão de seu falecimento.
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO 
PENSÃO POR MORTE 
Portaria n.º 105/2021 de 17/08/2021 – 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 ELIANA LUIZA RUBBO portadora do RG. nº. 15.903.689-6 SSP/
SP, em razão do falecimento do servidor ANIBAL MAURICIO RODRIGUES.

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

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 154/2018 – (Proc. Adm. 590/18) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: JUSTI & MAIAN LTDA – DATA: 20/8/2021 – VALOR: R$ 119.500,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 123/2021 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços educacionais e sistema 
de ensino Pré-Vestibular/ ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, incluindo a entrega de materiais didáticos 
pedagógicos para o corpo discente, compreendendo fornecimento de mão de obra (corpo docente especializado) para 
ministração de curso preparatório, incluindo portal de acesso pela internet - (PE 139/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA - DATA: 20/8/2021 - 
VALOR: R$ 327.000,00 – DOTAÇÃO: 0210-3.3.90.39.99-1236200182032 - VIGÊNCIA: 8 meses.

CONTRATO 124/2021 – 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- (PE 154/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: MGV GESTORA E MANUFATURAS SUPRIMENTOS TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI - DATA: 
24/8/2021 - VALOR: R$ 139.300,00 – DOTAÇÃO: 0201-3.3.90.39.74-0412200042008 - VIGÊNCIA: 12 meses.
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