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Novo Hospital segue com obras avançadas 
e começa a receber concretagem 

Bolsa Trabalho oferece oportunidade de 
renda e capacitação para munícipes
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Chácara Solar II recebe asfalto e é mais
um bairro totalmente pavimentado

Lançamento do Plano de Metas 2021
acontece na próxima segunda-feira 20/09

O evento visa fomentar a economia e promover a geração de renda, oferecendo um espaço adequado para que as parnaibanas mostrem seus trabalhos

“Feira da Primavera da Mulher Empreendedora” terá a 
participação de mais de 300 microempresárias parnaibanas
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551 VAGAS

NOTA IMPORTANTE: Conforme determinação 
do Ministério Público e Inquérito Civil nº 

000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do 
Sistema Nacional de Emprego, as vagas não 
poderão conter os indicativos de sexo e faixa 

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

VAGAS Quant.

Açougueiro 3

Açougueiro desossador 5

Ajudante de carga e descarga 70

Ajudante de eletricista 5

Ajudante de serralheiro 6

Alinhador de direção 2

Analista de logística 4

Analista de logística júnior 1 X

Analista de marketing 2

Analista de marketing (Estágio) 1

Analista de qualidade 1

Analista fiscal 5

Analista operacional 1

Arquiteto de edificações 2

Assistente de contadoria fiscal 3

Ass. de engenharia (const.civil) 2

Ass. de serviços de
contabilidade 3

Assistente de vendas 12

Atendente de lanchonete 10

Atendente do setor de
hortifrutigranjeiros 6

Auxiliar de encanador 5

Auxiliar de extrusão de
fibras de vidro 2

Auxiliar de logística 50 X

Auxiliar de manutenção
industrial 1

Auxiliar de marceneiro 6

Auxiliar de mecânico de autos 4

Auxiliar de operador de
extrusora 1

Auxiliar mecânico motor diesel 2

Auxiliar técnico de montagem 2

Bobinador - eletricista 2

Borracheiro 2

Churrasqueiro 2

Colorista 5

Consultor de vendas 2

Costureira de máquina
de confeção 2

Cozinheiro geral 5

Decorador de interiores 2

Desenhista industrial
(designer gráfico) 1

Eletricista 15

Eletricista de manutenção
industrial 5

Empacotador, a mão 5 X

Encanador 21

Encarregado de controle
de produção 2

Encarregado de obras 1

Encarregado de supermercado 2

Engenheiro civil 4

Engenheiro civil (estagiário) 3

Engenheiro mecânico
(estagiário) 2

Engenheiro metalúrgico 2

Ferramenteiro 5

Fonoaudiólogo 1

Fresador CNC 3

Garçom 4

Gerente de bar e lanchonete 1

Gerente de transportes 1

Impressor Digital 1

Instalador redes telefônicas 2

Jardineiro 3

Lavador de automóveis 2

Marceneiro 6

Mecânico de autonóvel 4

Mecânico de diesel e eletricista 6

Mecânico de manutenção
industrial 3

Mecânico de refrigeração 1

Mestre serralheiro 1

Motofrentista 14

Motorista carreteiro 20

Motorista carreteiro 10

Motorista carreteiro 10

Motorista de caminhão
betoneira 5

Motorista de caminhão guincho 2

Motorista de ônibus rodoviário 5

Motorista de ônibus urbano 5

Op. de centro de usinagem
madeira CNC 4

Op. de extrusora de
borracha e plástico 6

Op. de usinagem comando 
numérico 3

Portais de entrada da cidade 
incentivarão o turismo e visitação 

P
ara deixar a cidade ainda mais 
atrativa para turistas, visitantes 
e moradores, além de incentivar 
o conhecimento sobre a história 

do nosso município, a administração 
municipal construirá portais nas divisas 
com os municípios vizinhos. 

Os pórticos trarão saudações de bo-
as vindas para quem adentrar o muni-
cípio e a mensagem de “volte sempre”, 
para quem vai no sentido contrário. 
Fora isso, neles ainda constarão mar-

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

cos importantes do município, bem co-
mo sistema de iluminação que poderá 
acompanhar temáticas de importantes 
campanhas de conscientização realiza-
das no município, como é o caso do Ou-
tubro Rosa.

Além do portal que está em fase final 
de instalação na avenida Cândido Porti-
nari, no Colinas da Anhanguera, a ad-
ministração municipal pretende, já nos 
próximos meses, instalar outros simila-
res na Yojiro Takaoka, Tenente Marques, 
Paiol Velho e ainda mais um outro, que 
depende de autorização do DER.

C
om o objetivo de gerar renda, 
ocupação, qualificação e empre-
gabilidade para a população mais 
vulnerável, na última sexta-feira 

(17/09), a prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Emprego e Desenvol-
vimento, Ciência, Tecnologia e Inovação 
- SEMEDES, em parceria com o Gover-
no do Estado de São Paulo, realizou a ce-
rimônia de abertura do Programa Bolsa 
Trabalho, que aconteceu na Etec Ermelin-

N
esta quarta-feira (15/09), as equi-
pes da Secretaria de Serviços Mu-
nicipais e de Operações Urbanas, 
trabalharam na implantação de as-

falto na última rua do bairro Chácara Solar 
II que ainda não havia sido pavimentada.

As obras de adequação da via, implan-
tação de guias e sarjetas, bem como a apli-

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

da Giannini Teixeira. 
O programa gerou 60 vagas de empre-

go para os munícipes, com remuneração 
de R$535 por mês, durante cinco meses, 
para trabalhar em órgãos públicos munici-
pais por 4h diárias, em 5 dias por semana. 
Os participantes foram selecionados, por 
meio de inscrições realizadas nas redes 
sociais da prefeitura, sendo os critérios so-
licitados: ser maior de 18 anos, estar de-
sempregado, morador de Santana de Par-
naíba há mais de 2 anos e renda per capita 
menor do que meio salário mínimo.

cação da manta asfáltica, aconteceram na 
continuação da rua Órbita, localizada próxi-
mo a viela que fica após o Colégio Munici-
pal Senador Teotônio Vilela.

Nos últimos 8 anos, a administração 
municipal promoveu a melhoria na infraes-
trutura urbana com a entrega de mais de 
300 km de pavimentação e recapeamento, 
beneficiando moradores de diversos bair-
ros da cidade.

A continuação da rua Órbita é a única que faltava ser pavimentada no bairro Chácara Solar II

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

O portal do Colinas está em fase final de construção e deve ser inaugurado em breve

Bolsa Trabalho oferece oportunidade de 
renda e capacitação para munícipes

Chácara Solar II recebe asfalto e é mais 
um bairro totalmente pavimentado

N
a próxima segunda-feira 
(20), a partir das 18h, na 
Arena de Eventos, a Prefei-
tura de Santana de Parnaíba 

apresentará o Plano de Metas 2021. 
Na ocasião, serão apresentadas as 
principais obras, programas, proje-
tos e políticas públicas que devem 
ser realizadas durante esse ano.

Buscando eficiência por meio 
de metas, a administração municipal 
entregou, nos últimos anos, cente-
nas de obras e programas em bene-
fício aos parnaibanos, além de ofere-
cer uma ferramenta de transparência 
para que a população possa acom-
panhar as ações que estão sendo re-
alizadas na cidade.

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Marcio Koch

Lançamento do Plano de Metas 2021
acontece na próxima segunda-feira 20/09

Novo Hospital segue com obras avançadas 
e começa a receber concretagem 

A
s obras do Novo Hospital Municipal 
seguem avançando e nesta quarta-
-feira (15/09), ocorreu mais um pas-
so importante com a concretagem do 

1º andar do prédio em que ficará a unidade de 
pronto atendimento.

Com mais de 13 mil m², a nova unidade 
abrigará o Pronto Socorro Infantil, Pronto So-
corro Adulto, a Maternidade Municipal e con-
tará com uma ampla e completa infraestrutura 
para o atendimento dos parnaibanos. 

Localizado em um ponto estratégico, o no-
vo hospital será de média complexidade e terá 

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

condições para a realização de cirurgias de pe-
queno e médio porte. O equipamento de saú-
de contará com ambientes como recepção; 
triagem; consultórios para atendimento adulto 
e infantil; área de imagens, isolamento e ob-
servação; área administrativa; ala completa da 
maternidade; centro cirúrgico, além de apare-
lhos para a realização de raio-x, ultrassonogra-
fia e tomografia e 200 leitos divididos em quar-
tos duplos, dos quais 26 serão de UTI. 

Com 100% dos recursos para a execu-
ção reservados desde o ano passado, a obra 
teve início no final de outubro de 2020 e está 
prevista para ser entregue no segundo se-
mestre de 2022.

A previsão de entrega do hospital que já está com 30% da obras concluídas, será no segundo 
semestre de 2022

A apresentação do Plano de Metas 2020 aconteceu na Arena de Eventos e reuniu centenas de pessoas

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

A abertura do Programa Bolsa Trabalho aconteceu na ETEC Ermelinda 

OBRAS

Entre obras, programas e políti-
cas públicas, o Plano de Metas 2021 
tem cerca de 70 ações que serão de-
senvolvidas ou que já estão em exe-
cução, todas elas baseadas nas prin-
cipais reivindicações e necessidades 
dos bairros da cidade. 

Em breve, a população pode-
rá acessar esse programa através 
do site da prefeitura, onde encon-
trará informações como localização 
da obra, finalidade pública, contrato, 
processo administrativo, data previs-
ta para finalização e as etapas, atra-
vés de porcentagem.

Além da apresentação do novo 
Plano de Metas, na cerimônia ainda 
acontecerá a prestação de contas do 
plano 2020.

CULTURA OBRAS

SEMEDES
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O evento visa fomentar e incentivar as parnaibanas mostrando seus trabalhos e promovendo geração de renda

P
ara estimular o empreendedo-
rismo feminino, a Secretaria 
da Mulher e da Família irá re-
alizar de 24 a 26 de setembro 

a “Feira da Primavera da Mulher Em-
preendedora” com a participação de 
mais de 300 mulheres, que irão ex-
por e comercializar seus produtos, na 
Praça 14 de Novembro. 

Para essa edição é esperado um 
grande público, assim como ocorreu 
na primeira edição da feira organiza-
da em junho, onde milhares de pes-
soas estiveram presentes durante os 
quatro dias de evento, que foi um 
marco no município para alavancar 
a retomada econômica, além de pro-
porcionar às comerciantes retorno fi-
nanceiro e networking.

O evento ainda ajuda quem mais 
precisa, pois para que as expositoras 
participassem da feira, foi necessário 
realizar a doação de duas cestas bási-
cas para o Fundo Social de Solidarieda-
de do município, que reverterá as do-
eações arrecadadas para famílias da 
cidade em situação de vulnerabilidade.

Vale ressaltar que durante a pan-
demia o número de trabalhadores in-
formais aumentou significativamente, 
entre dezembro de 2020 e janeiro de 
2021 a taxa de informalidade cresceu 
11,8%, representando 39,7% de toda 
população brasileira ocupada, segundo 
dados da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (PNAD Con-
tínua), divulgada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além da Feira, no evento também 
haverá um stand do Banco do Povo e 
do Sebrae, para auxiliar as mulheres 
que precisarem tirar dúvidas sobre em-
preendedorismo, e para que seja reali-
zado o maior número de vendas, a Se-
cretaria da Mulher e da Família também 
irá oferecer duas palestras gratuitas pa-
ra as inscritas com o tema: “Descom-
plique para vendas e divulgação”, am-
bas no dia 21 de setembro.

MULHER

N
a última segunda-feira, 13/09, a 
Prefeitura de Santana de Parna-
íba, por meio da Secretaria da 
Mulher e da Família, promoveu 

um workshop com o cabeleireiro Wan-
derley Nunes, que é considerado um íco-
ne da beleza entre as celebridades.

O evento aconteceu na Arena de 
Eventos e contou com a presença da Se-
cretária da Mulher e da Família, Selma 
Cezar, do apresentador, Elvis Cezar, au-
toridades municipais, além de centenas 
de cabeleireiros do município.

Na ocasião, os profissionais apren-
deram várias técnicas de cortes femini-
nos e masculinos, além de visão de mer-
cado. Vale lembrar que a Secretaria da 
Mulher e da Família oferece cursos de 
capacitação em diversas áreas. Para in-
formações entre em contato no número: 
(11) 4154-6248. 

Ascensão feminina
em Santana de

Parnaíba 
Visando o desenvolvimento e a independência da mu-

lher, o município busca proporcionar às parnaibanas di-
versas oportunidades para geração de renda com cursos 
profissionalizantes.  Mesmo durante a pandemia foram reali-

zados diversos cursos para a atualização e desenvolvimen-
to profissional e, desde o início do ano, já foram entregues 
mais de 1700 certificados em diversas áreas como, beleza, 

panificação e empreendedorismo.
Ainda para atualizar o perfil das mulheres empre-

endedoras está sendo criado na Secretaria da Mulher 
um espaço para coworking e, além disso, também 

foi firmada uma parceria com o Sebrae para um 
polo no mesmo local, com inauguração prevista 
para novembro, que dará toda assistência para as 

mulheres terem seu próprio negócio.

Encerramento Parnaíba Mais Leve

As 10 primeiras colocadas receberam brindes na cerimônia

A 
última quinta-feira, 16, foi mar-
cada por uma grande festa no                      
encerramento do Parnaíba Mais Le-
ve, onde nem a leve chuva atrapa-

lhou a noite de comemoração das centenas 
de mulheres que ganharam muito em saúde 
e qualidade de vida, nos últimos 90 dias.

O evento aconteceu no Bolsão de Es-
tacionamento e, além das participantes, 
contou com a presença de autoridades 
municipais e dos professores do progra-
ma que deram um show no palco com as 
coreografias executadas durante o Parna-
íba Mais Leve.

As três primeiras colocadas receberam 

troféus, kits de cosméticos e voucher para 
compra, enquanto as outras mulheres que 
formaram o top 10 receberam medalhas de 
participação e diversos eletrodomésticos. A 
primeira colocada ainda ganhou uma bici-
cleta, uma cesta de produtos naturais e uma 
bolsa de estudos no valor de R$ 13.920,00 
para um curso tecnólogo. Além disso, foram 
realizados outros sorteios para as participan-
tes do programa que estavam no local.

Patrícia Palma Barbosa, Juliana San-
tos Braga e Maria Helena, foram as melho-
res colocadas, ocupando o 1.º, 2.º e 3.º lu-
gar, respectivamente, na terceira edição do 
programa. 

Santana de Parnaíba oferece workshop 
gratuito com Wanderley Nunes

O cabeleireiro que já atendeu as 
principais celebridades do cenário 
nacional esteve na Arena de Even-

tos ministrando o workshop

Texto: Cíntia Almeida
Fotos: Marcio Koch / Fabiano Martins

O evento visa fomentar a economia e promover a geração de renda, oferecendo um espaço adequado para que as parnaibanas mostrem seus trabalhos

“Feira da Primavera da Mulher Empreendedora” terá a 
participação de mais de 300 microempresárias parnaibanas



4Ano IX - Edição 403
De 17 a 23 de Setembro de 2021

ATOS OFICIAIS

COMUNICADO DE ADIAMENTO SINE-DIE
Pregão Eletrônico n.º 177/2021 – Proc. Adm. nº. 668/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de especialidade médica de ORTOPEDIA e 
TRAUMATOLOGIA de urgência e emergência incluindo os profissionais devidamente habilitados, além do fornecimento 
de todos os insumos relacionados às execuções destes serviços, pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, para uma melhor análise dos pedidos de esclarecimento e 
impugnações do certame supra, restou imperiosa a necessidade de adiamento da sessão pública prevista para o dia 
14/09/2021, restando ADIADA sine die.
As novas diretrizes ou alterações do Edital, assim como os avisos de republicação e reabertura serão publicados nos 
locais de costume.

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

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

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. 
Considerando a ausência de manifestação de intenção de recurso e o julgamento do presente certame, na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa MIDIA EXPRESS COMERCIO, REPRESENTACOES E 
DISTRIBUIDORA LTDA – para os Lotes 01 e 02.

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

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

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.
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: A&J EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA EPP para o ITEM 01; HK COMERCIAL LTDA para os ITENS 02 e 03 e ISP AGREGADOS LTDA 
para os ITENS 04 e 05.

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

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

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).
Considerando a ausência de manifestação de intenção de recurso e o julgamento do presente certame, na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA – para os Lotes 01 e 02.

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

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

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.
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 SPALLA ENGENHARIA EIRELI interpôs recurso, 
tempestivamente, contra a decisão da CPL em DESCLASSIFICÁ-LA e contra a decisão de classificar a empresa 
concorrente OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e, que a empresa FIG INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA EIRELI, interpôs recurso, tempestivamente, contra a decisão da CPL de DESCLASSIFICÁ-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, 13 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

---------------------------------------------------
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPES

Chamada Pública n.º 004/2021 – Proc. Adm. n.º 625/2021
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, durante o período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, findo o prazo para apresentação de projeto de venda e 
documentação de habilitação entregues e enviados de forma eletrônica pelos interessados (Grupos Formais, Informais 
ou Fornecedores Individuais) em participar do procedimento em epígrafe, fica agendada a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ABERTURA DE ENVELOPES para o dia 13 de setembro de 2021 às 10h00min na Sala de Reuniões da Prefeitura de 
Santana de Parnaíba, situada à Avenida Marechal Mascarenhas, n° 1283 – Votuparim – CEP: 06417-520 - Santana 
de Parnaíba/SP. 
Ficam neste ato convocados todos os interessados para a sessão pública.

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

---------------------------------------------------
COMUNICADO DE RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO

Chamada Pública n.º 004/2021 – Proc. Adm. n.º 625/2021
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, durante o período de 
12 meses. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, segundo os critérios de desempate anteriormente 
informados, a cooperativa dos Trabalhadores da reforma Agrária TERRA LIVRE  foi considerada Habilitada e vencedora 
do item objeto desta chamada. Considerando o exposto, CONVOCA-SE a referida cooperativa a apresentar amostras 
do item ofertado no prazo de ATÉ 03 (três) dias úteis. Concomitantemente ficam, após o primeiro dia útil posterior à 
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, 13 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 015/2021 – Proc. Adm. Nº 697/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Serviços de Corte e Estabilização de Talude 
localizado no Morro do Vacanga – Estrada Tenente Marques, s/n – Chácara Solar II - Santana de Parnaíba – S.P., em 
atendimento à Secretaria Municipal de Obras.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/09/2021, na Avenida Marechal Masca-
renhas 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: 15/10/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 184/2021 – Proc. Adm. n.º 683/2021
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e PEQUENOS reparOS 
em próprios municipais ou de responsabilidade do município de Santana de Parnaíba – SP., pelo período de 12 (doze) 
meses, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/2021, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba 
serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 24/09/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 185/2021 – Proc. Adm. nº. 684/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de INSUMOS DE ENFERMAGEM IV (equipos e frascos 
para dieta enteral, filtro bacteriano HEPA, máscara de proteção PFF2, saco hamper e seringas), em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/09/21, 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 23/09/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 186/2021 – Proc. Adm. nº. 689/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de INSUMOS DE ENFERMAGEM III (bota unna, cobertura 
de hidrofibra, creme e barreira protetora, curativos de hidrogel e de hidrocoloide em placa, espuma de poliuretano, 
mandril e materiais de consumo em geral), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 
meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/21, 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 24/09/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 187/2021 – Proc. Adm. nº. 690/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de INSUMOS DE ENFERMAGEM V (fita teste tipo bowie 
dick, integrador químico classe 5 e indicador biológico do tipo “pacote desafio” contemplando o fornecimento de 
incubadoras em comodato), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/21, 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 23/09/2021, às 15h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 188/2021 – Proc. Adm. n.º 692/2021
Objeto: Registro de Preços para locação de PLACAS METÁLICAS E GRADES DE PROTEÇÃO (fechamento de áreas), 
para apoio e infraestrutura de eventos geridos por todas as secretarias municipais de Santana de Parnaíba, pelo período 
de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/2021, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba 
serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 23/09/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 189/2021 – Proc. Adm. nº. 693/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PÃO FRANCÊS, PÃO DE FORMA INTEGRAL e PÃO DE 
HOT DOG, em atendimento à Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria 
de Segurança Urbana, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/2021, 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 23/09/2021, às 10h00min.

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

---------------------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO

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.
Considerando o julgamento da impugnação interposta e a necessidade de retificação do Edital, republica-se o presente 
certame.
Do Edital: O Edital completo retificado e republicado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 16/09/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br, na aba empresas, serviços, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 28/09/2021, às 10h00min.

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

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

Tomada de Preços N.º 008/2021 – Proc. Adm. Nº 696/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Construção de 06 (seis) Reservatórios de 
Água em Colégios Municipais no município de Santana de Parnaíba – S.P. 

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/09/2021, 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: 01/10/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 009/2021 – Proc. Adm. Nº 698/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto Executivo de missão crítica para 
infraestrutura de TI contemplando uma rede IP de alta performance, aplicações físicas e lógicas para dados, voz, 
comunicações unificadas, vídeo monitoramento IP e demais serviços convergentes para o Novo Hospital Municipal de 
Santana de Parnaíba, contemplando acompanhamento e assessoramento durante o prazo de implementação do projeto 
ora licitado, em atendimento a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/09/2021, 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: 01/10/2021, às 14h00min.
Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N.º 010/2021 – Proc. Adm. Nº 700/2021

 Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 
ENTRADA DE ENERGIA DO POUPATEMPO.

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 15/09/2021, na Avenida Marechal 
Mascarenhas de Morais, 1283, 2º andar - Votuparim – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santa-
nadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, “Licitações”.

Data de Abertura: 04/10/2021, às 09h00min.
Santana de Parnaíba, 14 de setembro de 2021.

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

COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 05 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública N.º 005/2021 – Proc. Adm. Nº 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 da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que julgou 
HABILITADAS as empresas: SEMPRE PROPAGANDA LTDA e VERGE ESTÚDIO COMUNICAÇÃO EIRELI por atenderem 
a todas as exigências do edital.
A empresa OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA não entregou o envelope n° 05 – habilitação, restando INABILITADA. 
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, 13 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

PE N.º 153/21 – Proc. Adm. Nº 574/21
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.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 302/2021 – Empresa: EJM 
COMÉRCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA para o item 2 – R$ 138,00/UND; ATA 303/2021 – Empresa: O.E. 
PEREIRA BRINQUEDOS para os itens 1 – R$ 97,00/UND, 3 – R$ 121,98/KIT.

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

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

PE N.º 156/21 – Proc. Adm. Nº 585/21
Registro de Preços para aquisição de LIXEIRAS DE METAL DE 50 LITROS, em atendimento à Secretaria 

Municipal de Serviços Municipais.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 304/2021 – Empresa: ELO 
SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI para os itens 1 – R$ 275,00/UND e 2 – R$ 385,00/UND. 

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

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

PE N.º 157/21 – Proc. Adm. Nº 586/21
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.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 305/2021 – Empresa: 
JOSE ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CIA LTDA para 1 – R$ 21,32/KG e 2 – R$ 34,30/M2. 

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

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

PE N.º 163/21 – Proc. Adm. Nº 610/21
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.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 306/2021 – Empresa: 
ARTE NOBRE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP para os itens 1 – R$ 
28.700,00/SV, 2 – R$ 31.700,00/SV e 3 – R$ 41.700,00/SV.

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

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

PE N.º 166/21 – Proc. Adm. Nº 621/21
Registro de Preços para aquisição de CHAPAS DE POLICARBONATO, em atendimento à solicitação das 
Secretarias Municipais de Operações Urbanas e Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) meses.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 307/2021 – Empresa: 
DANIEL NEVES QUEIROS – ME para o item 1 – R$ 689,00/UND; ATA 308/2021 – Empresa: JOSE ROBERTO DE 
TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES & CIA LTDA para os itens 2 – R$ 499,00/UND e 3 – R$ 674,00/UND.

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

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

Portaria n.º 118/2021 de 01/09/2021 – 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 GISELE RIBEIRO DA SILVA portadora do RG. nº. 43.371.792-
0 SSP/SP e para o menor GUSTAVO RIBEIRO MARQUES portador do RG. nº. 50.912.202-4 SSP/S, em razão do 
falecimento do servidor IVANIR SILVA MARQUES.

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

Portaria n.º 108/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição a servidora MAGALI ISABEL BARBOZA, 
matrícula n.° 17514, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 109/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição a servidora JOSINETE DA SILVA, matrícula 
n.° 7506, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 110/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição a servidora ELAINE LIMA DE OLIVEIRA 
BONIFACIO, matrícula n.° 4084, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 111/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora ERINEIDE GUILHERMINO DA 
SILVA ALVES, matrícula n.° 10450, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 112/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ao servidor JOSE BAIA DOS SANTOS, 
matrícula n.° 16583, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 113/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora ZILDA PEREIRA DE SOUZA, 
matrícula n.° 12828, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 114/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária po
r                                                                                                          Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição a servidora MARLENE PINHEIRO DO CARMO MIRANDA, matrícula n.° 4124, com fundamento 
no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 115/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária po
r                                                                                                          Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição a servidora MARIA DO CARMO FERNANDES MARTINS, matrícula n.° 23129, com fundamento 
no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 116/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora MARIA LUCIA PREVIATO 
BRANCO, matrícula n.° 18175, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 117/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ao servidor SEBASTIÃO PEREIRA DA 
SILVA, matrícula n.° 9619, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 119/2021 de 01/09/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Tempo de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição a servidora NEUCI LIMA DE MOURA ROSSI, 
matrícula n.° 3888, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 15 de Setembro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE
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ATOS OFICIAIS

CITAÇÃO
JULIO CESAR DE OLIVEIRA 

Fica Vossa Senhoria CITADO, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa publicação, perante a Comissão 
de Avaliação de Desempenho, sito à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283 – Sítio do Morro - Santana de Parna-
íba/SP, tendo em vista o Procedimento Administrativo nº 010/2021, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 
3.883 de 08 de setembro de 2021, por insuficiência no desempenho durante o Estágio Probatório.

CRISTIANE SANTI DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

------------------------------------------------------
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:128-Vanuzia de Jesus Santos-RG/SP-1151951307.
Contador:005-Vanderlei Ferreira de Santana-RG/SP-45.026.305-8.PEB I (Educação Infantil):099-Rosalia França de 
Oliveira-RG/SP-33.610.394-3.Concurso Público 002/2018 Terapeuta Ocupacional: 010-Karina Sami Yamamoto 
Inoue-RG/SP-28.334.069-1;Concurso Público 005/2018 Agente de Organização Escolar:105-Daiana Maria 
Prudencio-RG/SP-35.889.420-7;106-Greice Kelly Della Sanita-RG/SP-47.784.008-5. Concurso Público 006/2018 
Diretor de Escola:111-Adilson José Benjamim-RG/SP-25.132.722-X.Concurso Público 001/2019 Agente de Serviços 
Públicos:019-Yuri Ferreira Vieira-RG/SP-38.399.968-6;020-José Maria Alves Siqueira Junior-RG/SP-22.000.291-5.
Auxiliar de Farmácia:020-Raquel Pereira Alves-RG/SP-59.874.276-1.Oficial Administrativo:158-Thuany Madeira de 
Moraes-RG/SP-44.404.633-1;159-Paula Freire Moreira Santos-RG/SP-50.233.303-0; 160-Ana Beatriz Nascimento 
Coutinho-RG/SP-52.636.142-6;161-Karolaine Thalia Souza Bezerra-RG/SP-46.028.343-1;162-Graziela Costa 
Lopes-RG/SP-46.285.543-0; 163-Rebeca Melo de Sousa-RG/SP-39.141.390-9;164-Helena Aparecida de Oliveira 
Terassovich-RG/SP-15.903.744-X.Concurso Público 003/2019 Agente Comunitário de Saúde - Centro:003-Noel 
Dutra de Lima-RG/SP-33.504.896-1.Concurso Público 001/2020 Analista de Tecnologia da Informação:002-
Reginaldo Aparecido Primo-RG/SP-30.513.502-8.Médico:009-Ricardo Soares de Oliveira-RG/SP-64.849.360-X.
Psicólogo:004-Natália Gotardo Muniz de Souza-RG/SP-42.628.669-8.

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:082-Teresinha Conceição Dutra-RG/SP-29.169.455;083-Jéssica 
Luana Ribeiro Thomazo-RG/SP-43.007.158-9;
084-Douglas da Silva Lopes-RG/SP-41.073.092-0. Processo Seletivo Simplificado 001/2021 PEB I (Educação 
Básica):031-Miriam Mariano da Silva-RG/SP-24.467.148-5.PEB II (Geografia):012-Rodrigo Munhoz-RG/SP-
43.232.685-6.PEB II (História):014-Anastácia Oliveira Figueiredo-RG/SP-52.317.992-3;015-Margarete de Carvalho 
Rodrigues-RG/SP-29.555.890-8.PEB II (Matemática):047-Alisson Mendonça-RG/SP-30.396.395;048-Paulo Hirano 
Junior-RG/SP-23.995.264-9. Processo Seletivo Simplificado 003/2021 Enfermeiro:006-Jose Artagnan Felix-RG/
SP-24.539.222-1;007-Ivelise Araujo de Souza-RG/SP-24.443.366-5; 008-Telma Cristina Damacena Barbosa-RG/SP-
35.612.483-6;009-Adriane Augusta Franco Ribeiro Moura-RG/SP-18.905.350-1;010-Ana Paula Dias Moreira-RG/SP-
29.897.603-1.Processo Seletivo Simplificado 005/2021 Farmacêutico:008-Aparecido Donizette Domingues-RG/SP-
24.420.509-7.Processo Seletivo Simplificado 006/2021 Agente de Serviços de Alimentação:043-Paloma Aparecida 
Borges Nascimento-RG/SP-49.542.704-4;044-Michelle Cristina Fernandes da Silva-RG/SP-49.193.319-8;045-Juliana 
dos Santos Sousa-RG/SP-36.826.347. Auxiliar de Farmácia:017-Josefa Maria Barbosa-RG/SP-36.081.157-7.
Processo Seletivo Simplificado 008/2021 Médico com Especialização em Psiquiatria: 008-Rubens Albert Tanus 
Dal Molin-RG/SP-2837699580;009-Mara Rubano Pompeo-RG/SP-30.560.773-X.Médico Plantonista:019-Billy 
Joe Morais Mendes de Paula-RG/SP-44.245.211-1;020-David Anderson Santos Monteiro-RG/SP-30.091.985; 
021-Mauricio Jose Medeiros-RG/SP-28.308.168-5;022-Janaína Reis Menezes-RG/SP-1808884;023-Cayo Vinicius 
de Moraes Mendes-RG/SP-49.731.097-1;024-Gabriel Saboia Alexandre-RG/SP-17.515.610. Processo Seletivo 
Simplificado 009/2021 Motorista:017-Vanderlei de Oliveira Souza-RG/SP-19.844.149-6;018-Cláudio Luiz Silva dos 
Santos-RG/SP-18.164.460-5; 019-Rafael Pereira Juriti-RG/SP-42.791.299-4;020-Alessandra Pereira Leme-RG/SP-
29.784.529-9;021-Paulo Cesar Castilho-RG/SP-13.740.330-6.

Santana de Parnaíba, 17 de setembro de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração
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CITAÇÃO
Santana de Parnaíba, 17 de setembro de 2021.

ANDERSON LOPES DOS SANTOS:

Fica Vossa Senhoria CITADO PELA TERCEIRA VEZ a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 1.283, Sítio do 
Morro - Santana de Parnaíba/SP, no prazo de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 106/2019, 
instaurado contra V. Sª. por ABANDONO DE CARGO.

Mauricio Schaun Jalil
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 142/2021 – aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual para combate a incêndios 
florestais - (PE 162/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA – CONTRATADA: ELETRIDAL 
COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI - DATA: 13/9/2021 - VALOR: R$ 7.362,50 – 
DOTAÇÃO: 0235-4.4.90.52.24-0412200911116 - VIGÊNCIA: 6 meses.

CONTRATO 143/2021 – aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual para combate a incêndios 
florestais - (PE 162/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA – CONTRATADA: INDUSTRIA E 
COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA - DATA: 13/9/2021 - VALOR: R$ 12.599,91 – DOTAÇÃO: 0235-
3.3.90.30.23-0412200912191 - VIGÊNCIA: 6 meses.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 215/2016 – LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
LOCADORA: MJA – ADMINISTRAÇÃO DE BENS - LTDA – DATA: 9/9/2021.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 124/2020 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP – DATA: 
11/8/2021 - VALOR: R$ 885.840,00.

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 093/2021 – (Proc. Adm. 365/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA – DATA: 30/8/2021.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 214/2019 – (Proc. Adm. 660/19) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS LTDA – DATA: 
3/9/2021 - VALOR: R$ 262.042,55.

3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 169/2018 – (Proc. Adm. 602/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: BSK COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA – DATA: 10/9/2021 
- VALOR: R$ 694.450,00.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 083/2017 – (Proc. Adm. 450/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO - EPP – DATA: 31/8/2021 - VALOR: 
R$ 8.501.053,29.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 127/2021 – LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - LOCADORA: ERM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – insere números de processo administrativo 
e dispensa de licitação - DATA: 13/9/2021.

ATOS OFICIAIS
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