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Música na Praça agita Centro
Histórico neste final de semana

Parnaíba Mais leve inicia sua 4ª edição 
com mais de 1500 mulheres inscritas 

MULHER

CULTURA

A   
próxima terça-feira (12/10), marca o Dia 
das Crianças em todo o país, e em Santana 
de Parnaíba os pais têm muito a comemo-
rar, já que nos últimos 8 anos a administra-

ção municipal realizou uma série de investimentos 
voltados às crianças e adolescentes. PÁG. 3

Foto: Fabiano Martins

SEGURANÇA

Todo dia é Dia das Crianças em Santana de Parnaíba
Durante os 365 dias do ano, a prefeitura desenvolve políticas públicas de saúde, educação, segurança, cultura e lazer

para garantir um futuro com qualidade de vida para as crianças, construindo uma geração de vencedores

MULHER
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656 VAGAS

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

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

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

VAGAS Quant.

Açougueiro 5

Açougueiro desossador 5

Ajudante de carga e descarga 100

Ajudante de eletricista 5

Ajudante de serralheiro 6

Alinhador de direção 2

Analista de logística 5 X

Analista de logística 1

Analista de marketing 4

Analista de marketing (Estágio) 2

Analista fiscal 3

Arquiteto de edificações 2

Assistente de contadoria fiscal 3

Assistente de engenharia 
(const.civil) 2

Auxiliar de encanador 5

Auxiliar de expedição 2

Auxiliar de logística 110 X

Auxiliar de marceneiro 6

Auxiliar de mecânico de autos 4

Auxiliar mecânico motor diesel 2

Auxiliar técnico de montagem 2

Biomédico 2

Bobinador - eletricista 2

Borracheiro 2

Caldeireiro (chapa de
ferro e aço) 3

Caldeireiro montador 2

Chefe de departamento pessoal 1

Churrasqueiro 2

Colorista 5

Consultor de vendas 4

Corretor de imóveis 30

Costureira de máquina de
confeção 2

Decorador de interiores 2

Desenhista industrial
(designer gráfico) 1

Eletricista 15

Empacotador, a mão 5 X

Encanador 21

Encarregado de controle de 
produção 1

Encarregado de manut.
(jardinagem) 1

Encarregado de supermercado 2

Engenheiro civil 4

Engenheiro mecânico
(estagiário) 2

Engenheiro metalúrgico 2

Ferramenteiro 5

Fresador CNC 3

Garçom 4

Gerente de transportes 1

Impressor Digital 3

Inspetor de qualidade 5

Instalador de sistema
de segurança 3

Instalador redes telefônicas 2

Lavador de automóveis 3

Manicure e pedicure 2

Marceneiro 4

Mecânico de autonóvel 4

Mecânico de diesel e eletricista 6

Mecânico de manutenção
em geral 1

Mecânico de manutenção
industrial 3

Mecânico de motor a diesel 2

Mecânico de refrigeração 1

Mestre serralheiro 1

Montador de esquadrias
de alumínio 2

Motofrentista 12

Motorista carreteiro 41

Motorista de caminhão
betoneira 6

Motorista de caminhão guincho 2

Op. de centro de usinagem
madeira CNC 4

Operador de estação de
tratamento de esgoto 1

Operador de extrusora de
borracha e plástico 4

Operador de usinagem
comando numérico 3

N
a última terça-feira (05/10), a Secre-
taria de Segurança realizou o curso de 
capacitação dos guardas municipais 
para a utilização das pistolas 9 mm e 

CTT.40, que fazem parte dos novos armamen-
tos adquiridos pela prefeitura. 

Ao todo, foram adquiridas 410 pistolas 9 
mm e 35 carabinas CTT.40, que aumentarão o 
poder de fogo da guarda municipal para as ati-
vidades de policiamento no município.

Santana de Parnaíba que desponta como 
o segundo município mais seguro do Brasil, 
entre as cidades de 100 a 500 mil habitantes, 
conforme a Urban Systems, não só segue co-
mo referência em segurança, mas também 
continua diminuindo os seus índices criminais.

De acordo com o fechamento mensal da 

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Dario Souza

Secretaria de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, Santana de Parnaíba apresen-
tou quedas relevantes em diversos crimes. Na 
comparação entre os meses de junho, julho e 
agosto de 2020 com os mesmos meses de 
2021, houve redução de delitos como latrocí-
nio (200%) e estupro vulnerável (64%). 

No comparativo dos meses de agosto nos 
anos 2018, 2019, 2020 e 2021, destaque para a 
diminuição de 100% no delito de estupro e mais 
de 87% na incidência de estupro de vulnerável.

Esses índices são resultados dos inves-
timentos realizados nos últimos anos em se-
gurança, como treinamentos contínuos, o pro-
grama Ilumina Parnaíba, que já levou luz de 
LED em vias públicas da cidade e a aquisição 
de novas armas e equipamentos que fizeram 
com que a cidade alcançasse o posto de cida-
de mais segura da região metropolitana.

O evento aconteceu na Arena de Eventos

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

Guardas Municipais passam por treinamento 
para a utilização de novos armamentos

P
ara conscientizar as par-
naibanas a melhorarem sua 
qualidade de vida e saú-
de, a prefeitura, por meio 

da Secretaria da Mulher e da Fa-
mília, lançou na última terça-feira 
(05/10), a quarta edição do pro-
grama Parnaíba Mais Leve.

O evento aconteceu no Estádio 
Municipal Prefeito Gabriel Marques 
da Silva e contou com a presença de 
autoridades municipais, professores, 
além de centenas de participantes da 
nova edição que contará com novi-
dades como Yoga, Parna Hit, desa-
fios, grupo de atenção plena, liga das 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch

Parnaíba Mais Leve inicia sua 4ª edição
com mais de 1500 mulheres inscritas 

Mais de 3 mil pessoas participam
da caminhada Outubro Rosa 2021

A 
Campanha Outubro Rosa é um movi-
mento mundial, com o intuito de cons-
cientizar sobre a prevenção do cân-
cer de mama. Pensando nas mulheres 

parnaibanas, a Prefeitura de Santana de Parnaí-
ba, por meio da Secretaria da Mulher e Família, 
realizou no último sábado (02/10), a tradicio-
nal Caminhada Outubro Rosa, que reuniu mi-
lhares de pessoas pelas ruas do Centro Históri-
co, com o tema da campanha “Luta pela vida”. 

Na ocasião, ainda houve sorteio de 
brindes, barracas voltadas a saúde e bele-
za das mulheres, doação de cabelos para a 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

confecção de próteses capilares e a arreca-
dação de várias toneladas de alimentos não 
perecíveis, que foram levados pelos partici-
pantes na troca pelo kit caminhada e serão 
revertidos para as pessoas em situação de 
vulnerabilidade.     

Durante todo o mês de outubro serão reali-
zadas diversas ações como: live “A mamogra-
fia e a detecção precoce do câncer de mama” 
(13/10), mutirões de mamografia e ultrassom 
de mamas (16/10) e o Passeio Ciclístico “Pe-
dalando pela vida’’ (23/10). Mais informações 
entre em contato com a Secretaria da Mulher: 
(11) 4154-6248 ou com a Secretaria de Saúde: 
(11) 4622-8850.

A Campanha Outubro Rosa teve como tema “Luta pela vida”

N
o último sábado (02/10), aconteceu, 
no Colégio Benedita Odette, a entre-
ga de graduações e troca de cordões 
por mérito, para alunos que partici-

pam do Projeto Arte e Ginga, cujo principal 
objetivo é utilizar a capoeira como ferramen-
ta de transformação social e cidadã propor-
cionando cultura, esporte e educação. 

Durante o evento 10 alunos participaram 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

das graduações, sendo 5 alunos para a 1ª 
fase (cordão cinza), 3 alunos para a  2ª fase 
(cordão cinza e bege) e 2 alunos para a 3ª 
fase (cordão bege). Essas fases represen-
tam fatos históricos referentes a escravidão. 

O Projeto Arte e Ginga foi implantado 
em 2019 e já atendeu mais de 400 alunos 
da rede municipal de ensino, as aulas ocor-
rem às terças e quintas, no Colégio Benedi-
ta Odette, das 18h30 às 20h. Informações: 
4622 – 8600.

O Projeto Arte e Ginga já atendeu mais 400 alunos da rede municipal de ensino  

Projeto Arte e Ginga realiza entrega de 
graduações e troca de cordões 

Música na Praça agita Centro
Histórico neste final de semana

O 
Projeto “Música na Praça”, realizado 
pela prefeitura nas tardes de domin-
go, a partir das 15h, na Praça XIV de 
Novembro, está de volta. Neste do-

mingo (10), a população e os turistas que es-
tiverem pelo centro da cidade poderão ouvir 
uma boa MPB com Ronaldo Capalbo.

Com atrações de vários estilos musi-
cais, o programa tem o objetivo de levar a 
população da cidade e aos turistas atrações 
musicais de qualidade, fomentando a cultu-

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Fabiano Martins

ra e incentivando os artistas locais.
A programação de domingo na praça 

começa a partir das 12h com a Feira de Ar-
tes e Artesanatos, nesse horário as pesso-
as que circulam pelo Centro Histórico em 
busca de um programa de lazer já contam 
com som ambiente.

Os artistas da região que queiram se 
apresentar, devem ficar atentos, pois em 
breve a Secretaria de Cultura e Turismo 
abrirá a nova fase do edital de seleção de 
atrações para os eventos municipais. Mais 
informações ligue: 4622 – 8700.

Durante todos os domingos de outubro, o coreto da cidade terá shows com artistas da nossa 
cidade e região

Durante a abertura da 4ª edição, que 
ocorreu na última terça-feira, as par-

ticipantes do Parnaíba Mais Leve tive-
ram uma aula de dança

EDUCAÇÃO SEGURANÇA

CULTURA MULHER

mulheres, treinamento de primeiros 
socorros, além de entrega de kits de 
alimentação saudável.

Com o foco na adoção de há-
bitos mais saudáveis, o programa 
iniciou as atividades nesta quinta-
-feira (07/10), com a palestra “Co-
mo desenvolver uma mentalidade 
magra”, ministrada pela secretá-
ria da mulher e da família, Selma 
Cezar, e já impactou a vida de mi-
lhares de famílias do município nas 
três edições anteriores.
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Todo dia é Dia das Crianças em Santana de Parnaíba
Texto: Willian Rafael
Foto: Dario Souza

Durante os 365 dias do ano, a prefeitura desenvolve políticas públicas de saúde, educação, segurança, cultura e lazer
para garantir um futuro com qualidade de vida para as crianças, construindo uma geração de vencedores

A   
próxima terça - feira 
(12/10), marca o Dia das 
Crianças em todo o país, 
e em Santana de Parnaí-

ba os pais têm muito a comemo-
rar, já que nos últimos 8 anos a 
administração municipal realizou 
uma série de investimentos volta-
dos às crianças e adolescentes. 

Neste período, a cidade de-
senvolveu um conceito de cres-
cimento que prioriza a atenção 
a pilares fundamentais do de-
senvolvimento do público infan-
til, como o acesso à educação, 
tecnologia, lazer, esporte, cultu-
ra e saúde, entre outros, de mo-
do a garantir que as futuras ge-
rações tenham toda a estrutura 
para a construção de uma base 
de sucesso.

Os quadros abaixo mostram 
programas e projetos desenvol-
vidos pela prefeitura de Santana 
de Parnaíba, voltados aos peque-
nos, que trazem essência, espe-
rança, amor e segurança.

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

MÃE PARNAIBANA E BEBÊ PASSO A PASSO
Desde muito cedo as crianças da cidade

já recebem um tratamento especial, por meio 
desses programas que visam combater a 

mortalidade infantil. Não é a toa que a cidade 
possui uma das menores taxas de mortalidade 

infantil.

Ainda na área da saúde, também se evidencia o 
cuidado da administração com o público mais 
jovem, já que desde 2018, o município conta 

com o Pronto Socorro Infantil, com profissionais 
especializados para o tratamento de urgência e 

emergência de crianças de 0 a 12 anos.

SAÚDE DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA
Para que o contato e a vivência com um novo 
idioma comece cada vez mais cedo, no mês 

passado foi iniciado o Programa Inglês no Ensino 
Infantil, que atenderá cerca de 5 mil alunos 
do maternal II até o pré II, contemplando 32 

colégios. 

INGLÊS NO ENSINO INFANTIL

E para garantir o acesso às artes e a cultura, a 
prefeitura oferece as aulas dos CCAMs, onde 
as crianças têm à disposição aulas de teatro, 

dança, capoeira, canto e coral, iniciação musical 
ou o aprendizado de instrumentos como violão, 

cavaquinho, bateria, saxofone, entre outros.

AULAS DE DANÇA E MÚSICA
Ao todo, quase 3 mil crianças participam das 

aulas de modalidades esportivas oferecidas pela 
Smafel entre as quais estão o futebol, karatê, muay 

thai, boxe e etc., Além disso, cabe destacar que 
Santana de Parnaíba é referência na natação para 

bebês.

ESPORTE VOLTADO ÀS CRIANÇAS
Sustentabilidade é outra temática sobre a qual 
as crianças parnaibanas estão inseridas desde 
muito cedo, onde os alunos aprendem sobre 
biodiversidade, saneamento, preservação de 
recursos como a água, entre outros assuntos 

ligados ao meio ambiente.

PROJETO ARBORIZAR

Como políticas públicas de segurança e 
cidadania, destaque para os programas 

Prossegue, PROERD e Guarda Mirim, que
buscam conscientizar sobre as drogas,

violência e a conduta dos jovens no dia a dia.

PROSSEGUE, PROERD E GUARDA MIRIM
A formação das crianças nos colégios do 

município também leva em conta fortalecimento 
de aspectos como a inteligência emocional, 
com a metodologia MindLab, que busca o 

desenvolvimento de habilidades e competências 
cognitivas, sociais, emocionais e éticas.

MINDLAB
Objetivando que as crianças criem conexão com 
o contexto histórico/cultural da cidade, onde os 

alunos do 5.º ano dos colégios municipais têm a 
oportunidade de conhecer de perto um pouco da 
história do município, em especial a preservação 

do patrimônio arquitetônico.

JOVENS DESBRAVADORES

Desde 2018 o município implantou as aulas de 
robótica que hoje atendem mais de 7 mil alunos 
dos ensinos fundamentais I, II e Médio em 14 
diferentes colégios. O conteúdo aproxima os 

jovens do universo tecnológico e os prepara para 
os desafios da indústria 4.0.

AULAS DE ROBÓTICA
Outra ação desenvolvida com o foco em deixar 
os jovens mais preparados para o mercado de 

trabalho é a escola de línguas, onde 425 alunos, 
selecionados de acordo com o seu desempenho, 
têm a oportunidade de cursar aulas de mandarim, 

espanhol e inglês. 

ESCOLA DE IDIOMAS
Para garantir uma educação de qualidade aos jovens, 
22 novas unidades educacionais já foram entregues 

em diversos bairros da cidade, outras 5 estão em reta 
final de construção e devem ser entregues em breve, 

além disso, os colégios Abelardo e Carlos Alberto 
ganharão novas sedes.

NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS
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ATOS OFICIAIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 059/21 – Proc. Adm. nº 773/21

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua General, nº 709 – Casa 
1 – Cidade São Pedro - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Antonio Darski, 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, 30 de setembro de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

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

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.
Na oportunidade, e considerando a ausência de intenção de recurso,  ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor 
das seguintes empresas nos respectivos itens: BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ITEM: 
01;  IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA – ITEM: 02 e SISPACK MEDICAL 
LTDA – ITEM: 03. 

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

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

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.
Considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso do presente certame, na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da seguinte empresa: COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS 
VEREDAS EIRELI - CNPJ.: 13.425.589/0001-11 para os ITENS 01, 02 e 03. 

Santana de Parnaíba, 30 de setembro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 190/2021 – Proc. Adm. nº. 720/2021
Objeto: Registro de Preços para a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, em atendimento às demandas de eventos 
geridos por todas as Secretarias deste Município, pelo período de 12 (doze) meses.
Considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso do presente certame, na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da seguinte empresa: PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA - CNPJ.: 
10.726.882/0001-20, para o LOTE 01. 

Santana de Parnaíba, 01 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 191/2021 – Proc. Adm. nº. 721/2021
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de KIT MULTIMÍDIA, contendo projetores, suporte de teto, sistema de 
som e telas de projeção retrateis e instalação para atendimento dos Colégios da Rede Municipal de Ensino, pelo período 
de 12 (doze) meses.
Considerando o julgamento do presente certame, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa AMC 
INFORMÁTICA LTDA. 

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

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

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. 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,  MOBIFLEX 
PROJETOS LTDA, CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA e MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S EIRELI 
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, 01 de outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

---------------------------------------------------
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº 009/21 - Processo Administrativo nº 778/21
RATIFICO o processo de dispensa de licitação da Inexigibilidade nº 009/21, Processo Administrativo nº 778/21, 
visando à contratação da empresa VETOR EDITORA PSICOPEDAGÓGICO LTDA (CNPJ: 60.790.037/0001-92) para 
o fornecimento de livros, testes psicológicos e outros materiais psicopedagógicos para suprir as necessidades dos 
pacientes vinculados a Rede Municipal de Saúde, assim como atender a demanda dos pacientes vitimados pela 
síndrome pós COVID-19, com fundamento no Artigo 74, inciso I,  da Lei nº 14.133/21, no valor total de R$ 27.532,15 
(vinte e sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

Santana de Parnaíba, 04 de outubro de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL 

---------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO

PARA ABERTURA DE ENVELOPE 02 - PROPOSTA
Concorrência Pública 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. A Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que, julgou HABILITADA a empresa TIER TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E REDES LTDA pelo atendimento de todas as exigências do edital. Pelo fato de ter havido apenas uma 
empresa participante, e por ter se manifestado de próprio punho em abrir mão de interposição de recurso, restando 
esta habilitada, fica a mesma  CONVOCADA para a abertura do Envelope nº 02 – Proposta Comercial que ocorrerá as 
09h00min do dia 06/10/2021, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 04 de outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 214/2021 – Proc. Adm. nº. 770/2021
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM QUARTOS INDIVIDUAIS E 
DUPLOS - TIPO PENSÃO COMPLETA, para acomodação de atletas que disputarão a 52ª Copa São Paulo de Futebol 
Júnior 2022, em atendimento à Secretaria Municipal de Atividades Físicas, Esportes e Lazer, por um período de 04 
(quatro) meses. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/10/2021, 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 15/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de setembro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 216/2021 – Proc. Adm. nº. 772/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES ESPORTIVOS, pelo período de 12 meses, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Atividade Física Esporte e Lazer.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/10/2021, 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 15/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de setembro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 217/2021 – Proc. Adm. nº. 774/2021
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de TELEVISORES 55” e PROJETORES MULTIMÍDIA, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 04/10/2021, 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 18/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 218/2021 – Proc. Adm. nº. 775/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ACESSÓRIOS PARA MONITORES PROLIFE T3, 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 04/10/2021, 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 18/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 219/2021 – Proc. Adm. nº. 782/2021
Objeto: Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, para 
arrecadação de tributos e demais receitas municipais, efetuadas por meio de ficha de compensação pelo meio da rede 
bancária (incluindo suas subsidiárias e postos de serviços), em todo território nacional, com extensão da prestação 
dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos os pontos de atendimento do BANCO, 
utilizando o sistema de cobrança adotado pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), com a emissão de boletos 
de cobrança (ficha de compensação) pela própria instituição, os serviços de confecção, impressão e postagem de 
carnês, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/10/2021, 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 20/10/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 220/2021 – Proc. Adm. nº. 783/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento de ALIMENTAÇÃO PRONTA ACONDICIONADA EM MARMITEX, para 
serem utilizados em diversas secretarias deste Município, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/10/2021, 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 20/10/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 221/2021 – Proc. Adm. nº. 785/2021
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES de PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 
COMPLETA (ESPIROMETRIA), com fornecimento de broncodilatador, equipamentos, insumos e mão-de-obra, pelo 
período de 12 meses. Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 07/10/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br, na aba empresas, serviços empresa, licitações. Início da sessão de disputa de lances: Dia 21/10/2021, às 
10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 222/2021 – Proc. Adm. nº. 786/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de INSTRUMENTOS MUSICAIS, para utilização nos 
CCAM e Estação Cidadania do Município, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 07/10/2021, 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 22/10/2021, às 10h00min.

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

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

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.

Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba julgou HABILITADAS todas as empresas participantes: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA., ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA., VIGENT CONSTRUÇÕES 
LTDA., FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI e M & G 
EMPREENDIMENTOS LTDA., por atenderem a todas as exigências do Edital.
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, 06 de outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

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.
Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba julgou HABILITADAS todas as empresas participantes: VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA, GPOWER 
SOLUTION ENGENHARIA e MONTAG ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA,  por atenderem a todas as exigências do Edital.
São declarantes ME/EPP as empresas: VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA, GPOWER SOLUTION ENGENHARIA 
e MONTAG ENGENHARIA ELÉTRICA 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, 06 de outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

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.

A Comissão Permanente de Licitações faz saber que julgou a proposta comercial da única empresa habilitada TIER 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDES LTDA com o valor de R$ 314.697,00. 
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, 06 de outbro de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

PE N.º 173/21 – Proc. Adm. Nº 650/21
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).
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 321/2021 – Empresa: 
CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA para o Lote 1 – itens 1.1 – R$ 24,90/UND, 1.2 – R$ 35,90/
UND, 1.3 – R$ 39,00/UND, 1.4 – R$ 43,90/UND, 1.5 – R$ 39,80/UND, 1.6 – R$ 16,90/UND, 1.7 – R$ 18,00/UND, 1.8 
– R$ 20,00/UND, 1.9 – R$ 25,00/UND, 1.10 – R$ 25,00/UND, 1.11 – R$ 22,00/UND, 1.12 – R$ 22,90/UND, 1.13 – R$ 
22,90/UND, 1.14 – R$ 22,00/UND, 1.15 – R$ 25,90/UND, 1.16 – R$ 27,90/UND, 1.17 – R$ 28,00/UND, 1.18 – R$ 
28,00/UND, 1.19 – R$ 26,90/UND, 1.20 – R$ 26,40/UND, 1.21 – R$ 25,00/UND, 1.22 – R$ 26,40/UND, 1.23 – R$ 
23,00/UND, 1.24 – R$ 17,90/UND, 1.25 – R$ 19,00/UND, 1.26 – R$ 25,90/UND, 1.27 – R$ 24,00/UND, 1.28 – R$ 
25,90/UND, 1.29 – R$ 24,90/UND, 1.30 – R$ 24,00/UND, 1.31 – R$ 22,90/UND, 1.32 – R$ 24,00/UND, 1.33 – R$ 
19,00/UND, 1.34 – R$ 28,00/UND, 1.35 – R$ 27,00/UND, 1.36 – R$ 18,00/UND, 1.37 – R$ 18,00/UND, 1.38 – R$ 
18,00/UND, 1.39 – R$ 19,00/UND, 1.40 – R$ 18,00/UND, 1.41 – R$ 24,00/UND, 1.42 – R$ 21,80/UND, 1.43 – R$ 
17,00/UND, 1.44 – R$ 18,00/UND, 1.45 – R$ 28,90/UND, 1.46 – R$ 21,80/UND, 1.47 – R$ 21,80/UND, 1.48 – R$ 
21,80/UND, 1.49 – R$ 21,80/UND, 1.50 – R$ 21,80/UND, 1.51 – R$ 21,80/UND, 1.52 – R$ 18,00/UND, 1.53 – 18,00/
UND, 1.54 – R$ 18,00/UND, 1.55 – R$ 18,00/UND, 1.56 – R$ 29,80/UND, 1.57 – R$ 18,00/UND, 1.58 – R$ 21,80/
UND, 1.59 – R$ 29,00/UND, 1.60 – R$ 27,90/UND, 1.61 – R$ 20,70/UND, 1.62 – R$ 29,00/UND, 1.63 – R$ 27,90/
UND, 1.64 – R$ 31,80/UND, 1.65 – R$ 21,80/UND, 1.66 – R$ 31,80/UND, 1.67 – R$ 31,80/UND, 1.68 – R$ 27,90/
UND, 1.69 – R$ 27,90/UND, 1.70 – R$ 33,50/UND, 1.71 – R$ 30,80/UND, 1.72 – R$ 18,00/UND, 1.73 – R$ 41,80/
UND, 1.74 – R$ 18,00/UND, 1.75 – R$ 22,90/UND, 1.76 – R$ 29,00/UND, 1.77 – R$ 23,00/UND, 1.78 – R$ 31,80/
UND, 1.79 – R$ 26,90/UND, 1.80 – R$ 28,00/UND, 1.81 – R$ 23,00/UND, 1.82 – R$ 28,00/UND, 1.83 – R$ 24,00/
UND, 1.84 – R$ 28,00/UND, 1.85 – R$ 31,50/UND, 1.86 – R$ 37,80/UND, 1.87 – R$ 49,80/UND, 1.88 – R$ 18,00/
UND, 1.89 – R$ 18,00/UND, 1.90 – R$ 25,00/UND, 1.91 – R$ 29,80/UND, 1.92 – R$ 23,00/UND, 1.93 – R$ 23,00/
UND, 1.94 – R$ 23,00/UND, 1.95 – R$ 23,00/UND, 1.96 – R$ 23,00/UND, 1.97 – R$ 28,00/UND, 1.98 – R$ 39,80/
UND, 1.99 – R$ 21,00/UND, 1.100 – R$ 18,00/UND, 1.101 – R$ 18,00/UND, 1.102 – R$ 29,90/UND, 1.103 – R$ 
30,80/UND, 1.104 – R$ 41,80/UND, 1.105 – R$ 29,00/UND, 1.106 – R$ 29,00/UND, 1.107 – R$ 33,00/UND, 1.108 
– R$ 39,90/UND, 1.109 – R$ 18,00/UND, 1.110 – R$ 29,00/UND, 1.111 – R$ 34,80/UND, 1.112 – R$ 49,00/UND, 
1.113 – R$ 19,00/UND, 1.114 – R$ 18,00/UND, 1.115 – R$ 18,00/UND, 1.116 – R$ 18,00/UND, 1.117 – R$ 29,00/
UND, 1.118 – R$ 29,00/UND, 1.119 – R$ 19,00/UND, 1.120 – R$ 34,00/UND, 1.121 – R$ 29,00/UND, 1.122 – R$ 
30,00/UND, 1.123 – R$ 37,00/UND, 1.124 – R$ 37,00/UND, 1.125 – R$ 29,00/UND, 1.126 – R$ 18,00/UND, 1.127 – 
R$ 27,00/UND, 1.128 – R$ 18,00/UND e 1.129 – R$ 22,00/UND, Lote 2 – itens 2.1 – R$ 24,00/UND, 2.2 – R$ 24,00/
UND, 2.3 – R$ 18,00/UND, 2.4 – R$ 23,00/UND, 2.5 – R$ 24,00/UND, 2.6 – 24,00/UND, 2.7 – R$ 24,00/UND, 2.8 – R$ 
16,00/UND, 2.9 – R$ 16,00/UND, 2.10 – R$ 23,00/UND, 2.11 – R$ 24,00/UND, 2.12 – R$ 19,50/UND, 2.13 – R$ 
23,50/UND, 2.14 – R$ 24,50/UND, 2.15 – R$ 24,50/UND, 2.16 – R$ 24,50/UND, 2.17 – R$ 24,50/UND, 2.18 – R$ 
24,50/UND, 2.19 – R$ 24,50/UND, 2.20 – R$ 20,90/UND, 2.21 – R$ 63,65/UND, 2.22 – R$ 21,85/UND, 2.23 – R$ 
25,65/UND, 2.24 – R$ 25,65/UND, 2.25 – R$ 21,85/UND, 2.26 – R$ 26,60/UND, 2.27 – R$ 26,60/UND, 2.28 – R$ 
17,10/UND, 2.29 – R$ 17,10/UND, 2.30 – R$ 25,65/UND, 2.31 – R$ 21,85/UND, 2.32 – R$ 24,70/UND, 2.33 – R$ 
21,85/UND, 2.34 – R$ 21,85/UND, 2.35 – R$ 17,10/UND, 2.36 – R$ 21,85/UND e 2.37 – R$ 17,10/UND.  

Santana de Parnaíba, 01 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO
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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:133-Dalva Miranda Diniz-RG/SP-14.293.923-7;134-
Edineia Dias Correia Valentim-RG/SP-34.441.660-4. Contador:007-Graciano Simões Oikawa-RG/SP-26.158.491-1.
Desenhista Técnico: 006-Jaqueline Baquetti Ferreira-RG/SP-42.519.047-X;007-Ana Paula Fontenele da Silva-RG/
SP-41.046.869-1.PEB I (Educação Básica):136-Aline Lima da Costa Santos-RG/SP-46.462.976-7.Concurso 
Público 004/2018 Agente de Trânsito:032-José Renato Marques de Souza-RG/SP-44.850.042-5;033-Eden Barreto 
Cerqueira-RG/SP-32.983.761-8;034-Milton Coutinho Junior-RG/SP-40.789.807-4; 035-Erika Hoquiere de Oliveira-RG/
SP-44.228.293-X;036-Valterlino de Jesus Barros Pinheiro-RG/SP-37.628.141-8.Concurso Público 005/2018 Agente 
de Organização Escolar:109-Rejane Vieira Silva-RG/SP-62.660.642-1.Concurso Público 008/2018 Engenheiro do 
Trabalho (Segurança do Trabalho):003-Robson Severiano de Brito-RG/SP-21.616.878-8.Concurso Público 001/2019 
Agente de Serviços Públicos:023-Josevaldo Barreto de Almeida-RG/SP-40.877.982-2.Oficial Administrativo:177-
Adrianne Colman Carvalho-RG/SP-53.235.259-2;178-Percival Ferreira de Souza Neto-RG/SP-29.609.873-5;179-Emily 
Piza Correia-RG/SP-39.499.618-5.Concurso Público 001/2020 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:022-Diana 
Gomes Tavares-RG/SP-54.888.401-8.

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:087-Enoque Martins-RG/SP-29.600.301-3.Processo Seletivo 
Simplificado 001/2021 PEB II (Geografia):014-Luiz Delfino dos Santos Oliveira-RG/SP-129639394S.PEB II 
(História):019-Daniel Martins Barros Benedito-RG/SP-34.492.422-1.Processo Seletivo Simplificado 003/2021 
Enfermeiro:017-Deusenira Brito Pereira-RG/SP-37.241.131-9;018-Danielle Christiane Avelar de Brito-RG/SP-
42.201.079-0.Processo Seletivo Simplificado 006/2021 Agente de Serviços de Alimentação:058-Raquel Pimenta 
da Silva-RG/SP-58.719.238-0.Processo Seletivo Simplificado 008/2021 Médico Plantonista:030-Gabriel Ciccacio 
Nogueira-RG/SP-27.193.791-9;031-Carlos Augusto Oliveira Cardoso-RG/SP-0754938700.Processo Seletivo 
Simplificado 009/2021 Motorista:025-João Paulo Azevedo Novaes-RG/SP-30.203.595-3;026-Cleber Mauricio Antn-
RG/SP-27.391.049-8.

Santana de Parnaíba, 08 de outubro de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração
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