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Santana de Parnaíba realiza feira para 
adoção de animais neste domingo

Inclusão do peixe na merenda auxiliará
no desempenho escolar dos alunos
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Santana de Parnaíba se aproxima de ter 
100% das vias pavimentadas na cidade

Passeio ciclístico de conscientização
contra o câncer de mama acontece dia 23/10

MULHER
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Parabéns aos professores que atuam para 
ensinar e construir uma geração de vencedores
No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor e nos últimos 8 anos, a prefeitura realizou uma série de investimentos 

para formação, desenvolvimento e incentivo aos profissionais que atuam na formação das crianças do município

OBRAS MEIO AMBIENTE

EDUCAÇÃO

O 
“Dia dos Professores” é comemorado em 15 de outu-
bro, sendo uma data importante para homenagear to-
dos os profissionais dessa área, pois são eles que atu-
am diretamente na formação e desenvolvimento das 

crianças, e em Santana de Parnaíba, a prefeitura tem investido 
na capacitação e incentivo a estes profissionais. PÁG. 3
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682 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 104

Ajudante de eletricista 5

Ajudante de serralheiro 6

Alinhador de direção 2

Analista de controle
de qualidade 1

Analista de logística 5 X

Analista de logística 2

Analista de marketing 4

Analista de marketing (Estágio) 3

Analista financeiro 1

Analista fiscal 3

Arquiteto de edificações 2

Assistente de contador de 
custos 2

Assistente de contadoria fiscal 3

Assistente de engenharia 
(construção civil) 2

Assistente de vendas 2

Auxiliar de encanador 5

Auxiliar de extrusora
de borracha e plástico 3

Auxiliar de logística 110 X

Auxiliar de marceneiro 8

Auxiliar de mecânico de autos 2

Auxiliar mecânico motor diesel 2

Auxiliar técnico de montagem 2

Biomédico 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 2

Controlador de orçamento 1

Corretor de imóveis 30

Costureira de máquina
de confeção 3

Costureira em geral 7

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

Galvanizador 1

Garçom 4

Impressor Digital 3

Inspetor de qualidade 5

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

Monitor de sistema eletrônicos 1

P
ara oferecer uma alimentação ainda 
mais completa para os alunos da rede 
municipal, nas últimas semanas a pre-
feitura incluiu o peixe no cardápio da 

merenda dos mais de 70 colégios do município.
Com a novidade os alunos tendem a ter 

benefícios no desempenho escolar, já que 
além de ajudar a prevenir doenças cardiovas-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

culares, o consumo de peixe fortalece os den-
tes, ossos e traz melhorias para a memória.

Ricos em proteínas, vitaminas, ômega 3 
e com propriedades antioxidantes e anti-infla-
matórias, os peixes passam a compor o car-
dápio dos colégios do município, que é de-
senvolvido por nutricionista com o foco em 
oferecer uma alimentação saudável, completa 
e equilibrada, atendendo cerca de 32 mil alu-
nos diariamente.

As crianças do Colégio Chácara das Garças aprovaram a novidade

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

Inclusão do peixe na merenda auxiliará
no desempenho escolar dos alunos

O 
mês de outubro é voltado à 
conscientização do câncer de 
mama, e em Santana de Par-
naíba estão sendo realizadas 

diversas ações para que as mulheres 
se informem sobre a importância do 
autoexame e da prevenção.

Depois da Caminhada Outubro 
Rosa, realizada no centro da cida-
de, é a vez do bairro de Alphaville 
receber o passeio ciclístico “peda-
lando pela vida”, que terá sua pri-
meira edição no sábado, dia 23/10, 
a partir das 8h.

A concentração será realizada na 
Av. Universitário, em frente ao Colé-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Dario Souza

Alphaville recebe passeio ciclístico para 
conscientização contra o câncer de mama dia 23/10

Santana de Parnaíba realiza feira para 
adoção de animais neste domingo

N
este domingo, 17, a prefeitura por 
meio da Secretaria de Planejamen-
to e Meio Ambiente irá realizar a 
Feira de Adoção do Centro do Bem 

Estar Animal, no estacionamento do Par-
que do Tibiriçá, localizado na Estrada Ana 
Procópio, 400 no bairro 120. 

O evento acontecerá das 8h às 12h e 
contará com alguns dos animais que estão 
disponíveis para adoção com idade média 
de 4 a 5 meses, todos eles já vacinados e 
vermifugados, no entanto, como ainda são 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

filhotes, não foram castrados, mas todos 
já possuem a castração garantida assim 
que atingirem a idade adequada. E para 
adotar é necessário apresentar um com-
provante de endereço e documento de 
identificação com foto.

Além dos pets que estarão expostos 
no dia da feira, o Bem Estar Animal, ain-
da possui cerca de 90 animais e quem ti-
ver interesse pode entrar em contato pe-
lo Whatsaap (11) 99847-4505, pelos 
telefones 4622-1427/ 2424-2790 ou pe-
lo email:  smmap.bemestaranimal@san-
tanadeparnaiba.sp.gov.br.

Além dos pets que estarão expostos no dia da feira, o Bem Estar Animal ainda possui cerca de 
90 animais

P
ara atualizar a caderneta de vacinação 
dos jovens de 0 até 15 anos da cida-
de e garantir a imunização contra uma 
série de doenças, está acontecendo a 

campanha de multivacinação, que vai até o dia 
29 de outubro.

E neste sábado (16/10), acontece o Dia “V” 

Texto: Willian Rafael
Foto: Dario Souza

de vacinação em todas as unidades de saúde 
do município, das 08h às 16h. Para se vacinar 
é necessário levar documento de identificação 
com foto e a carteirinha de vacinação.

Para saber se o esquema vacinal está in-
completo, o responsável pode procurar a equi-
pe de enfermagem das unidades de saúde que 
fará a avaliação e procederá com a imunização 
em caso de necessidade.

Os munícipes poderão se vacinar das 08h às 16h nas USAs e UBSs da cidade

Dia “V” de multivacinação acontece neste 
sábado (16/10) nas USAs e UBSs do município

Santana de Parnaíba se aproxima de ter 
100% das vias pavimentadas na cidade

D
ando continuidade ao maior progra-
ma de pavimentação da história do 
município, a prefeitura por meio da 
Secretaria de Serviços Municipais, 

está realizando a pavimentação das ruas 
Harmonia e Domingues de Moraes, no Bair-
ro do Suru.

Além disso, para melhorar a qualidade das 
vias, também está sendo realizado o recapea-
mento de diversos bairros, o mais recente foi o 
Germano que já foi 100% recapeado, as equi-
pes da frente de pavimentação também come-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Marcio Koch

çaram a renovação do asfalto na Avenida Cid 
Vieira, no Alphaville, e para as próximas sema-
nas também já estão programados os traba-
lhos na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa 
Rodrigues e em vias do Centro.

Outra frente de pavimentação que teve 
início essa semana foi no Santa Helena II, 
no Cururuquara, onde além dos trabalhos de 
preparação para o asfalto já foi iniciada a pa-
vimentação na Rua Victor Chaves de Oliveira.

Nos últimos oito anos, a prefeitura pavi-
mentou e recapeou mais de 300 km de vias 
em diversos bairros, melhorando a seguran-
ça e mobilidade urbana.

Recapeamento da Avenida Cid Vieira, no Alphaville

gio que leva o mesmo nome da Ave-
nida, e para auxiliar as famílias do 
município está sendo solicitada a do-
ação de 1 kg de alimento não perecí-
vel em troca do Kit Ciclismo.

O passeio ciclístico será promo-
vido por meio da Secretaria da Mu-
lher e da Família e além de proporcio-
nar uma manhã de diversão, a ação 
servirá de incentivo à prática de ati-
vidades físicas e alimentação saudá-
vel, que são hábitos importantes para 
a prevenção ao câncer.

Outra programação para a pre-
venção e detecção do câncer de 
mama é o mutirão de mamografia 
e ultrassom das mamas que acon-
tece neste sábado (16/10), na clíni-

ca SPX, localizada na Rua Raimundo 
Nonato de Moraes, 4961, na Fazen-
dinha, das 8h às 16h.

A realização do exame de mamo-
grafia será para mulheres a partir dos 
40 anos, que não realizaram a ma-
mografia nos últimos dois anos ou 
que possuem orientação médica, já 
os exames de ultrassom de mamas 
devem ser realizados por mulheres 
com menos de 40 anos. Ambos os 
exames serão realizados sem agen-
damento prévio ou guia.

Além do passeio, haverá
sorteios de brindes e entrega
de protetor solar

SAÚDE EDUCAÇÃO

OBRAS MEIO AMBIENTE
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Parabéns aos professores que atuam para ensinar e
construir uma geração de vencedores

Texto: Cecília Sobreira
Fotos: Dario Souza / Fabiano Martins / Sandro Almeida

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor e nos últimos 8 anos, a prefeitura realizou uma série de investimentos
para formação, desenvolvimento e incentivo aos profissionais que atuam na formação das crianças do município

O 
“Dia dos Professores” é co-
memorado em 15 de outu-
bro, sendo uma data impor-
tante para homenagear todos 

os profissionais dessa área, pois são 
eles que atuam diretamente na forma-
ção e desenvolvimento das crianças, 
e em Santana de Parnaíba, a prefeitu-
ra tem investido na capacitação e in-
centivo a estes profissionais.

Entre as diversas ações desen-
volvidas junto à Secretaria Munici-
pal de Educação estão a entrega 
do kit de material do professor, que 
oferece material de qualidade para 
que os docentes tenham todo su-
porte na prática educativa. Fora is-
so, os profissionais ainda contam 
com a estrutura moderna e ambien-
tes adequados para o seu trabalho.

Recentemente, a prefeitura re-
alizou a aquisição de milhares de 
Chromebooks, que serão utilizados 
pelos professores nas salas de au-
las. Os computadores possuem o 
sistema operacional Chrome OS, do 
Google, que disponibiliza diversas 
configurações e ferramentas, com 
recursos de segurança e acessibili-
dade integrados que melhoram o re-
lacionamento na sala de aula e faci-
litam a produtividade do professor.

Os investimentos também são 
voltados aos cursos de capacita-
ção e aperfeiçoamento contínuo 
voltados a Opet e Academia de 

da Educação Infantil, Educação Es-
pecial, Atendimento Educacional 
Especializado, Ensino Fundamental 
I e II, Oficinas do período integral e 
Ensino Médio.  No final do ano letivo 
os projetos que obtiverem os me-
lhores resultados são premiados. 

Também acontece a realiza-
ção do Prêmio ADI voltado aos 
profissionais que desenvolvem 
projetos pedagógicos para os alu-
nos da Educação Infantil, com o 
intuito de promover cuidados de 
qualidade na primeira infância, 
que formam pilares essenciais pa-
ra aprendizagem e bem-estar,  no 
qual também são premiados os 
melhores projetos apresentados.  

Fora os investimentos volta-
dos aos professores, Santana de 
Parnaíba possui 69 colégios mu-
nicipais, dos quais 22 foram inau-
gurados nos últimos 8 anos, além 
disso, outros 7 foram ampliados. 
Outros 5 colégios seguem com as 
obras em ritmo acelerado e devem 
ser entregues em breve. O municí-
pio ainda dispõe de aulas de robó-
tica, do Centro de Línguas (aulas 
de inglês, espanhol e mandarim), 
o Programa MIND LAB, o Con-
nect, o Curso Preparatório para o 
ENEM, entre outros. Todo esse tra-
balho que vem sendo feito na edu-
cação, trouxe resultados significa-
tivos. Em 2017, o município atingiu 
o maior crescimento percentual do 
Estado de São Paulo no IDEB.

Educadores, que acontecem durante 
o ano letivo, com intuito de trabalhar o 
emocional e o contexto curricular. 

Outro auxílio que beneficia os edu-
cadores é o bônus salarial que é pago 
ao final do ano letivo a todos os profes-
sores que atenderem aos requisitos do 

decreto (decreto que saíra no final do 
ano). No final do ano de 2019, os co-
ordenadores pedagógicos, vice-direto-
res, diretores, supervisores de ensino, 
diretores de ensino e professores fo-
ram beneficiados com o aumento dos 
bônus mensal e anual. 

Ainda para a valorização dos do-
centes é realizado o Professor Destaque 
que é um projeto desenvolvido por esses 
profissionais, por meio de novas práti-
cas pedagógicas, planejadas e implanta-
das de forma criativa durante o ano, que 
é trabalhado diretamente com os alunos 

Professores TAMBÉM SÃO DESTAQUE FORA DAS SALAS DE AULA
Esporte
Destaque também para os professores que trabalham nas diversas 
unidades esportivas espalhadas pelo município, auxiliando na saú-
de física e mental dos munícipes, de modo a garantir a qualidade 
de vida e a socialização.
O trabalho desenvolvido por esses profissionais ainda inclui o de-
senvolvimento de habilidades como foco, disciplina, resiliência e 
valores como o respeito ao próximo.
Atualmente a Secretaria de Atividade Física, Esporte e Lazer, pos-
sui 57 profissionais qualificados que atuam no desenvolvimento 
de diversas modalidades esportivas como: ginástica, ritmos, yoga, 
karatê, capoeira, muay thai, boxe, judô, jiu-jitsu, atletismo, futsal, 
vôlei, basquete, handebol, natação, hidroginástica, futebol, entre 
outras. Mais informações ligue: 4622 – 8650.

Os professores de dança, música e artesanato trazem o 
encanto da arte presente na vida dos alunos, por meio 
de expressão corporal, melodia e criatividade. A Secre-
taria de Cultura e Turismo conta com 37 professores 
que atuam nas unidades culturais nas aulas de piano, 
violão, guitarra, bateria, teatro, balé, jazz, coral, capoei-
ra, papel sobreposto, pintura em tela, entre outros. Mais 
informações ligue: 4622 – 8700.

cultura
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ATOS OFICIAIS

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
Concorrência Pública N.º 014/2021 – Proc. Adm. Nº 679/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de construção, ampliação, adequação, 
reforma e manutenção de Escadas Hidráulicas em diversas vielas e áreas do município de Santana 
de Parnaíba.
A Comissão Permanente de Licitações, faz saber que, em atendimento à solicitação da SMO – 
Secretaria Municipal de Obras, a qual expõe a necessidade de readequação da planilha orçamentária, 
devolvem-se os prazos legais.
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/10/21, na 
Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 1283 – Sítio do Morro – Santana de Parnaíba - SP ou por 
meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba “empresas” e “licitações”.
 Data de Abertura: 11/11/21, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Eletrônico n.º 167/2021 – Proc. Adm. nº. 622/2021
Objeto: Contratação para AQUISIÇÃO DE CINTURÃO TÁTICO, ACESSÓRIOS E BRAÇAL PARA A 
GUARDA CÍVIL MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, em atendimento a solicitação da Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana.
Na oportunidade, e considerando a ausência de intenção de recurso,  ADJUDICO e HOMOLOGO a 
licitação supra a favor das seguintes empresas nos respectivos itens: O FILIZZOLA E CIA LTDA – 
ITENS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011;  V H A MUNOZ EIRELI ME – ITEM: 
012. 

 Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 174/2021 – Proc. Adm. nº. 660/2021
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PARA COMUTAÇÃO ELETRÔNICA DE ELETRODOS MÚLTIPLOS PARA 
ELETROCUSSÃO DE PLANTAS DANINHAS (CAPINA ELÉTRICA), incluídas as despesas com mão 
de obra, combustível, EPI´s e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, em 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Considerando o julgamento do presente certame, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor 
da empresa MÁXIMOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI. 

Santana de Parnaíba, 08 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

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.
Na oportunidade ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa ASSOCIACAO 
BENEFICENTE SHDSS.

 Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 178/2021 – Proc. Adm. nº. 671/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para MANUTENÇÃO DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA incluindo os profissionais devidamente habilitados, caminhões 
adaptados e equipamentos, pelo período de 12 meses.
Considerando o julgamento do recurso apresentado, na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o 
presente certame a favor da seguinte empresa: TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 45.209.863/0001-01.

Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 194/2021 – Proc. Adm. nº. 727/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de APARELHOS DE 
AR CONDICIONADO, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
Na oportunidade, considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso, ADJUDICO e 
HOMOLOGO o presente certame a favor da seguinte empresa PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS 
E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI.

Santana de Parnaíba, 08 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 195/2021 – Proc. Adm. nº. 728/2021
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL, com fornecimento de mão de obra (pedreiros, pintores, encanadores, auxiliares de pedreiro, 
serralheiro, encanador, eletricista e marceneiro) com fornecimento de material de consumo e insumos 
necessários, para execução nas Unidades Escolares do Município de Santana de Parnaíba, pelo 
período de 12 (doze) meses.
Na oportunidade ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra a favor da empresa VIGENT 
CONSTRUÇÕES LTDA.

 Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico nº 199/2021 – Proc. Adm. nº 737/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de LOUSAS E FLIP 
CHARTS DE VIDRO, em atendimento à Secretaria Municipal de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, 
Tecnologia e Inovação.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interpor recurso, na oportunidade, ADJUDICO 
e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes empresas: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME – 
CNPJ: 20.966.824/0001-28, para o Item 01; e VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 
– CNPJ: 27.340.262/0001-51, para o Item 02.

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

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 193/2021 – Proc. Adm. n.º 726/2021
Contratação de empresa para prestação de SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE FOSSA, através 
de equipamento de sucção, em caminhão com tanque mínimo de 15 m³ e mão de obra necessária, 
pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal 
de Serviços Municipais.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que diante da necessidade imperiosa de revisão no rol 
de exigências de comprovação técnica e ou complementar, conforme  despacho Fundamentado nos 
autos do processo, e por fim, a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento 
dos procedimentos licitatórios de sua instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei nº 8.666/93, 
decide por ANULAR o certame acima identificado.
Fica, desde já, aberto o prazo legal para eventuais interposições de recursos e direito ao contraditório 
e à ampla defesa.

Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE 02

PROPOSTA COMERCIAL 
Tomada de Preços N.º 007/2021 – Proc. Adm. Nº 598/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria em engenharia de trans-
portes, para fins de atendimento da lei federal 12.587, de 3 da janeiro de 2012, que institui as dire-
trizes da política nacional de mobilidade urbana para implantação da municipalização dos serviços e 
operação do sistema municipal de transporte público coletivo urbano de passageiros.

O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, relativo aos recursos interpostos e protocolados 
na fase de habilitação pelas empresas MOBIFLEX PROJETOS LTDA e MEMPHIS  ENGENHARIA E 
CONSULTORIA S/S EIRELI, a autoridade competente decide pela  IMPROCEDÊNCIA TOTAL manten-
do a decisão da CPL em INABILITÁ-LAS e quanto ao recurso interposto e protocolado na fase de 
habilitação pela empresa CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA. a autoridade competente decide por 
sua PROCEDÊNCIA, reformando a decisão anterior e HABILITANDO-A para a próxima fase, conforme 
documentação acostada aos autos.

Na oportunidade, fica determinado o dia 15/10/2021 às 14h00m para a realização de sessão pública 
de abertura do envelope nº 02 – Proposta Técnica das empresas habilitadas, no mesmo local men-
cionado nos avisos anteriores.  

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

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

Pregão Eletrônico n.º 207/2021 – Proc. Adm. nº. 753/2021
Objeto: Aquisição de ITENS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIDUAL, em 
atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 06 (seis) meses.
Considerando a representação encaminhada ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela 
empresa S&T Comércio de Produtos e Limpeza, Descartáveis e Informática, bem como a constatação 
da necessidade de retificação de informações constantes no termo de referência, especificações de 
itens e exigências do Edital, torna-se necessária a republicação deste procedimento.
Do Edital: O edital REPUBLICADO e RETIFICADO poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
13/10/2021, 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 25/10/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 223/2021 – Proc. Adm. nº. 787/2021
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS 
SOB MEDIDA, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à instalação no novo prédio da 
Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico e Social da cidade de Santana de 
Parnaíba, 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 08/10/2021, 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 22/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 224/2021 – Proc. Adm. nº. 789/2021
Objeto: Registro de preços para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 
CONDICIONADORES DE AR (SPLIT HI WALL, CASSETE, EXAUSTORES E CORTINAS DE AR), em 
atendimento às necessidades de diversas secretarias do município de Santana de Parnaíba/SP, pelo 
período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/10/2021, 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 22/10/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 225/2021 – Proc. Adm. nº. 790/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MOBILIÁRIO PARA OS COLÉGIOS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/10/2021, 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 22/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 07 de outubro de 2021.

ORDENADOR DE PREGÃO
-----------------------------------------------

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 226/2021 – Proc. Adm. nº. 794/2021

Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de GRADIL ELETROFUNDIDO E MONTANTE, 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, Secretaria Municipal de 
Operações Urbanas e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento, pelo período de 12 
meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/10/2021, 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 25/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 08 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 227/2021 – Proc. Adm. nº. 795/2021
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de ÁRVORES NATIVAS E EXÓTICAS, 
PLANTAS FRUTÍFERAS, ORNAMENTAIS, ARBUSTOS, FORRAÇÕES E PALMEIRAS, em atendimento 
à Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/10/21, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, serviços empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 25/10/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 08 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 228/2021 – Proc. Adm. nº. 801/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
(computador, notebook, mini pc e mouse), atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de 
Tecnologia da Informação, por um período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/10/2021, 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 25/10/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 08 de outubro de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 229/2021 – Proc. Adm. nº. 803/2021
Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA CÃES, em atendimento ao 
Canil da Guarda Municipal, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/10/2021, 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 26/10/2021, às 10h00min.

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

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

Pregão Eletrônico n.º 230/2021 – Proc. Adm. nº. 807/2021
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS 
TIPO CAPACHOS, que serão utilizados no novo prédio da Secretaria Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico e Social da cidade de Santana de Parnaíba, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Emprego e Desenvolvimento Economia e Social.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/10/2021, 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 26/10/2021, às 10h00min.

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

PORTARIA N.º 120/2021, de 01 de Setembro de 
2021.              (Dispõe sobre restabelecimento de 
pensão por morte).

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, Diretora-Presidente 
da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais 
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
exercício das atribuições que lhe são conferidas por 
lei. 

Considerando a liminar concedida nos autos do processo nº 1004721-11.2021.8.26.0529, recebida 
em 25/08/2021.

    RESOLVE:

Artigo 1º. Restabelecer a pensão por morte à pensionista ARYADNE MAGALHÃES DE SOUSA. 
Artigo 2º. Suspender os efeitos da Portaria nº 080 de 14 de junho de 2021.
Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 
01/08/2021. 
   

Santana de Parnaíba, 01 de Setembro de 2021.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA-PRESIDENTE

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

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

Portaria n.º 122/2021 de 04/10/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento 
de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora OTÍLIA TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA SILVA, matrícula n.° 23145, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei 
Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 123/2021 de 04/10/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo 
de Contribuição, com proventos integrais ao tempo de contribuição a servidora MARIA DE JESUS 
DURAES matrícula n.° 11677, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal 
n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 13 de Outubro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE
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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:135-Maria Senhora de Jesus-RG/
SP-27.559.264-9.Contador:008-Cleber Monteiro de Rezende-RG/SP-096259023.Concurso 
Público 001/2019 Oficial Administrativo:180-Jaqueline dos Santos Farias-RG/SP-53.029.590-8; 
181-Camila Rocha Martins Costa-RG/SP-43.865.363-4;182-Marluce Maria de Menezes-RG/SP-
52.893.271-8;183-Cicero Jose Costa Filho-RG/SP-47.883.751-3.Professor Adjunto:051-Caroline 
Maciel Pires-RG/SP-49.058.406-8;052-Maria Cintia Rodrigues Martins-RG/SP-53.879.193-7.PEB 
II (Ciências):010-Danilo Christiano Madeira Zurdo-RG/SP-28.439.501-8.PEB II (Inglês):011-Aecio 
Silva de Castro-RG/SP-19.283.496-4.Concurso Público 001/2020 Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil:023-Jamilli dos Santos Conceição-RG/SP-47.987.631-9;024-Amanda da Silva Moraes-RG/
SP-53.139.568-6;025-Nubia Maruggi dos Santos-RG/SP-42.433.233-4;026-Maria Isabel Andersen-
RG/SP-34.049.160-7; 027-Rosemeire dos Reis-RG/SP-32.223.665-4;028-Patricia Bispo-RG/SP-
42.771.324-9;029-Rosa Maria Farias de Barros-RG/SP-28.019.077-3;030-Sandra Maria Lima de 
Abreu-RG/SP-45.564.041-5;031-Clécia Soares Rebouças Sousa-RG/SP-59.351.765-9;032-Flavia 
Lopes de Lima-RG/SP-30.927.905-7; 033-Ivanilda de Souza Santos-RG/SP-24.464.083-X;034-
Andressa Rafaele Giron-RG/SP-27.770.539-3;035-Bianca Betina Batista Barbosa-RG/SP-52.770.464-
7;036-Christie Sebastiana Cezario-RG/SP-50.237.989-3;037-Roseli Mendes Simões dos Santos-RG/
SP-30.516.331-0;038-Lícia Regina de Moraes Vilhena Duro-RG/SP-32.507.518-9;039-Fernanda 
Santos-RG/SP-53.695.292-9; 040-Elisangela Bacelar dos Santos-RG/SP-53.518.115-2;041-Clebia 
Nunes Braga-RG/SP-38.025.350-1;042-Sabrina Elen Santos-RG/SP-60.439.598-X; 043-Vilmara 
Pereira Lima Rodrigues Batista-RG/SP-40.616.138-0; 044-Jaqueline Souza da Silva-RG/SP-
42.830.815-6;045-Giovana Herrerias de Almeida-RG/SP-55.029.059-X;046-Luana Silva Teodoro-RG/
SP-54.046.831-9; 047-Antoniellen Oliveira Moraes Sales-RG/SP-2041015730;048-Karla Rafaela Lu 
da Silveira Ribeiro-RG/SP-46.698.539-3;049-Viviane Mendes Rodrigues da Silva-RG/SP-26.742.735-
9;050-Cleide Maria Diniz-RG/SP-25.960.609-1; 051-Fabiana Carlos Tamburo Damasceno-RG/SP-
53.422.663-2;052-Elisangela Gomes Barbosa-RG/SP-45.740.708-6;053-Tatiane Alves Pereira-RG/
SP-29.192.856-0;054-Viviane Brito dos Santos Carvalho-RG/SP-11.393.641-3.Concurso Público 
001/2020 Médico:012-Cláudia Santos Goto-RG/SP-27.285.022-6.

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 Simplificado 003/2021 Enfermeiro:019-Marina do Nascimento-RG/SP-
44.928.276-4.

Santana de Parnaíba, 15 de outubro de 2021.                                                                   
  JOÃO MARCOS DOLABANI PORT

Secretário de Administração
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 152/2021 – contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem para atuar 
nos campeonatos de futebol e futsal, realizados por este Município - (PE 183/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR LTDA - DATA: 
1/10/2021 - VALOR: R$ 503.526,00 – DOTAÇÃO: 0211-3.3.90.39.99-2781200232041 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 155/2021 – 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 - (PE 168/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: TRANSPORTADORA PH EIRELI - DATA: 6/10/2021 - VALOR: R$ 
2.022.000,00 – DOTAÇÃO: 0223-3.3.90.39.99-1545200382063 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 156/2021 – ampliação do Colégio Municipal André Fernandes, sito a Rua Ricardo Vila Wilson, bairro 120, 
Chácara Solar III, Santana de Parnaíba/SP - (TP 006/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - DATA: 6/10/2021 - VALOR: R$ 1.045.122,95 – 
DOTAÇÃO: 0210-4.4.90.51.99-1236100171073 - VIGÊNCIA: 4 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2021 – execução de oficinas livres de “TEATRO” – (Proc. Adm. 141/21 – 
Chamada Publica 001/21) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MARCIO 
RIBEIRO DA SILVA 28865754885 - DATA: 7/10/2021 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora efetivamente trabalhada 
– DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 169/2020 – (Proc. Adm. 752/20) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 3G SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – acrescenta a importância 
de R$ 92.449,56 equivalente a 9,676758511% e suprimi a importância de R$ 14.384,41 equivalente a 5,50562617% 

- DATA: 8/10/2021. 

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 001/2021 – (Proc. Adm. 956/20) – CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUÇÕES EIRELI – 
acrescenta 8,742021277% do valor inicial do contrato - DATA: 8/10/2021 – VALOR: R$ 117.543,12. 

3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 171/2018 – (Proc. Adm. 589/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – DATA: 27/9/2021 - VALOR: 
R$ 69.408,07.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 108/2017 – (Proc. Adm. 884/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE BARUERI – DATA: 1/10/2021 - VALOR: R$ 24.000,00.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 112/2021 – LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - LOCADOR: JOÃO CARLOS ALVES DE ARAUJO – altera a cláusula quarta - DATA: 7/10/2021. 

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 121/2021 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: VPP ENGENHARIA EIRELI – retifica o Anexo B do Contrato - DATA: 7/10/2021.

ATOS OFICIAIS

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02, DE 15 DE
OUTUBRO DE 2021. 

 Espécie: Edital de Chamamento Público nº 01/2021

 A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade 
com a Lei Federal nº13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, e do Decreto Mu-
nicipal nº 4.492, de 08 de dezembro de 2020 torna público Edital de Chamamento Públi-
co, objetivando à celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO para a gestão, gerenciamen-
to e operacionalização e execução das ações e serviços públicos de educação no Colégio 
Carlos Drummond de Andrade. As OSCs interessadas em participar do chamamento pú-
blico deverão observar rigorosamente o edital, o mesmo  encontra-se na íntegra disponí-
vel no site:  https://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/
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