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Campanha nacional de vacinação contra 
Influenza começa no próximo dia 23

SAÚDE

F
ique atento! A campanha nacional de vaci-
nação contra a Influenza começa no pró-
ximo dia (23), das 8h às 17h, nas UBSs e 
USAs do município. A campanha vai até o 

dia 23 de maio, tendo o dia “D” da mobilização 
nacional no dia 9 de maio, das 8h às 17h.

A partir desse ano, adultos de 55 a 59 anos 
também entram no grupo de prioridade da 
campanha. Consulte a unidade de saúde mais 
próxima da sua residência.

Texto: Felipe Barbosa
Foto: Marcio Koch

Confira as datas para vacinação dos Gru-
pos de Riscos:
1ª Fase - 23/03: Idosos e trabalhadores da 
saúde;
2ª Fase - 16/04: Professores, portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais e forças de segu-
rança e salvamento;
3ª Fase - 09/05: Crianças (6 meses a 6 anos), 
gestantes; puérperas (até 45 dias após o par-
to), funcionários do sistema prisional e adultos 
de 55 a 59 anos.

Santana de Parnaíba intensifica 
ações de combate ao Coronavírus

O 
Covid-19 é o nome dado 
ao novo vírus que surgiu 
no final de 2019 na China 
e se espalhou por todos os 

continentes. Popularmente conhecido 
como coronavírus, a doença tem 
como sintomas mais comuns coriza, 
febre, tosse e dificuldade de respirar.  
Para evitar o contágio a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba adotou algumas 
medidas restritivas, considerando o 
Decreto Municipal nº 4.354, de 20 de 
março de 2020, e declarou Estado de 
Calamidade Pública no munícipio em 
razão ao surto da doença respiratória 
e os decretos 4.350, de 17 de março e 
4.352, de 18 de março, com medidas 
de prevenção. Até o fechamento desta 
edição foram confirmados 06 casos, 
63 suspeitos e 10 descartados. 

Texto: Cintia Almeida
Imagem Ilustrativa

Saiba quais medidas estão sendo tomadas:

• Foi designado 10 milhões de reais para a pasta da saúde;
• Trabalho home office para servidores com 60 anos ou mais; gestantes; portadores de doenças 
respiratórias crônicas ou doenças que reduzam a imunidade, devidamente comprovadas por laudo 
médico; afastamento de servidores que retornarem de viagens internacionais ou cruzeiros ainda 
que no território nacional, pelo prazo de 14 (quatorze) dias da data de seu retorno;
• Recomendação para evitar aglomerações; suspensão de cultos, missas, encontros e demais 
atividades religiosas;
• Saber em Casa, um projeto com conteúdo didático online a partir do dia 23/03, por meio da 
página da prefeitura no youtube;
• Novos telefones da Vigilância Epidemiológica para passar informações e tirar dúvidas (11) 
94398-5251/ 97513-9238 / 97523-8295;
• Novo protocolo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. Todos os médicos da rede 
estão preparados para realizar diagnóstico dos mais variados tipos de doenças; nas UBSs estão 
acontecendo os atendimentos das situações menos urgentes, bem como triagem e encaminha-
mento para evitar o risco de contaminação;
• Medicamentos de uso contínuo poderão ser retirados para os próximos 90 dias nas farmácias 
das Unidades Básicas de Saúde. E a validade das receitas de 6 meses passará para 9 meses; 
• Medicamentos de idosos poderão ser retirados por familiares;  
• Contratação de leitos de UTI em hospitais particulares, através do CIOESTE e também pelo or-
çamento da prefeitura;
• A empresa SPX estará funcionando 24 horas por dia e todos os dias da semana para realizar 
os exames de tomografia nos casos suspeitos;
• Os servidores da educação estarão dispensados de suas atividades através de férias coletivas 
a partir da próxima semana;
• Criação de 48 novos leitos para tratamento de pessoas com problemas respiratórios graves;
• Pagamento antecipado do 13º de todos os colaboradores da prefeitura;
• Exames de sangue de rotina estão suspensos, serão permitidos apenas para gestantes e para 
casos de alto risco e emergência.  Da mesma forma, estão suspensas as ultrassonografias de ro-
tina, exceto gestantes, exames morfológicos e de urgência. As guias estarão valendo futuramente 
mesmo fora de prazo;

Suspensão de Atividades e Eventos na cidade:

• Eventos públicos incluindo programação cultural (Drama da Paixão – Inclusive ensaios);
• Atividades nos complexos educacionais, assistenciais, familiares, culturais e esportivos do munícipio, nas bi-
bliotecas municipais, museus, parques municipais, além de atividades presenciais do Parnaíba Mais Leve;
• Atividades dos equipamentos públicos municipais direcionadas aos idosos;
• Atendimentos presenciais prestados pelo Centro de Atendimento ao Turista - CAT. (Os atendimentos serão reali-
zados, exclusivamente, pelo telefone (11) 4154-1874. Ou pelo e-mail: smct.cat@santanadeparnaiba.sp.gov.br);
• As aulas de toda rede municipal de ensino, a partir do dia 23 de março, por tempo indeterminado;
• Concessão de férias regulares e licença prêmio, banco de horas e folga de aniversário para servidores públicos 
da rede municipal de saúde e segurança pública por tempo indeterminado;
• Realização de provas de concurso público municipal;
• Os prazos para conclusão de sindicância e processos administrativos disciplinares, que dependam de oitivas 
e audiências em geral;
• Consultas odontológicas, psicológicas (Exceto em casos de urgência e emergência), otorrinolaringológica e 
oftalmológica, além de suspensão dos exames oftalmológicos. 
• Feiras livres;
• Atividades de todas as academias, shoppings e todo comércio, a partir do dia 23 de março, exceto os que fo-
rem essenciais como supermercados, açougues, varejões, padarias, lojas de alimentos para animais, postos de 
combustíveis e farmácias;
• Atividades de todos os ambientes de atendimento ao público da prefeitura de Santana de Parnaíba, exceto 
aqueles que forem imprescindíveis como unidades de saúde, farmácias, departamentos de segurança, assistên-
cia social, entre outros.
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457 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

Ajudante de
acabamento fundição

5

Auxiliar de linha
de produção

5 x

Auxiliar de lavanderia 4

Auxiliar operacional
de logística

17

Barbeiro 2

Cabelereiro 3

Carpinteiro 10

Churrasqueiro 1

Colchoeiro
(confecção de colchão)

5

Colorista 5

Corretor de imóveis 50

Costureira em geral 2

Esteticista 2

Funileiro de
automóveis (reparação)

10

Macânico de auto
em geral

2

Manicure 5

Mecânico de
automóveis

1

Montador de móveis 2

Montador de veículos 
(reparação)

10

Motofrentista 10

Motofrentista 10

Motorista carreteiro 2

Motorista de caminhão 10

Motorista de caminhão 3

Motorista operador de 
betoneira

10

Operador de moínho 
(processo de moagem)

5

Operador de patrol
(niveladora)

5

Operador de
telemarketing ativo

200

Podólogo 2

Químico 2

Tatuador 2

Vendedor de serviços 5

Vendedor porta a porta 50

Seguindo as recomendações 
preventivas a disseminação 

do Coronavírus emitidas pela 
Organização Mundial de Saúde  

e Secretaria de Saúde do 
Estado, estamos comunicando 

a suspensão temporária do 
PAT, sem previsão para o 

retorno. 

Para se candidatar a 
vaga, favor acessar o 
Aplicativo SINE FÁCIL. 
Para mais informações

(11) 4156-3600 
6369 / 1789 

formação de cidadãos e atletas filiados à 
Federação e Confederação.

Desde 2018, Santana de Parnaíba 
mantém esse selo de qualidade, gerando 
diversos benefícios para o atletismo na ci-
dade, como a visibilidade por estar entre 
as 51 entidades de todo o país, direito a 
11 Campings de Aperfeiçoamento na Con-
federação Brasileira de Atletismo com es-
tadia e alimentação inclusos por 5 dias ca-
da, além de diversos materiais esportivos. 

S
antana de Parnaíba recebeu da 
Confederação Brasileira de Atle-
tismo, o selo de Centro de For-
mação Nacional da categoria.  

Esse título foi conferido somente a 51 
entidades em todo o Brasil. Os critérios 
para o credenciamento são: ter estrutu-
ra de pista e campo de atletismo, pro-
fissionais qualificados, metodologia para 

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Fabiano Martins

Santana de Parnaíba recebe selo de centro 
de formação nacional de atletismo

N
a última segunda-feira (16), 
aconteceu na Praça 14 de no-
vembro a cerimônia de lança-
mento da segunda fase do Proje-

to Crescer, que contou com mais de 120 
munícipes de vários bairros que farão 
parte dessa edição.

 Na ocasião, os participantes do pro-
jeto receberam as orientações finais pa-
ra que possam iniciar as atividades nos 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

órgãos da prefeitura, onde atuarão pelos 
próximos 9 meses desenvolvendo ativida-
des teóricas e práticas, além de participa-
rem de atividades de qualificação, rece-
berem bolsa auxílio no valor de um salário 
mínimo, cesta básica e vale transporte.

Lançado no início de 2019, o projeto, 
que visa promover a qualificação profis-
sional, reinserção no mercado de trabalho 
e acompanhamento intersetorial das famí-
lias,  já beneficiou cerca de 120 lares par-
naibanos na sua primeira edição.

Participantes acompanham as últimas orientações antes 
de começarem as atividades nos órgãos públicos

lação que passará a ter, em um 
mesmo local, vários atendimen-
tos na área da saúde, gerando 
uma economia aos cofres públi-
cos, com a redução de prédios 
alugados.

O local também contará 
com os atendimentos de clínica 
médica, pediatria, ginecologia, 
obstetrícia, gestação de alto 
risco, ultrassonografia, colpos-
copia, punção por agulha fina 
de mama e tireoide, psiquiatria, 
fisioterapia, psicologia, coleta 
de papanicolau, cuidados far-
macêuticos, odontologia, endo-
dontia, periodontia, fonoaudio-
logia, cirurgia bucomaxilofacial 
e raio-x panorâmico e assistên-
cia social.

C
om objetivo de melhorar 
ainda mais o atendimen-
to na saúde, a prefeitu-
ra vem trabalhando para 

a entrega do Complexo da Saú-
de.  A construção, que teve ini-
cio no ano de 2019, já está com 
mais de 70% da obra concluída.  
O complexo terá uma área total 
de 4.530m² e irá integrar a Se-
cretaria  de Saúde, UBS Álvaro 
Ribeiro, Centro de Saúde Mulher 
Parnaibana, além da farmácia 
que funcionará com horário es-
tendido até às 20h, entre outras 
especialidades.

A entrega do complexo gera-
rá maior conforto para a popu-

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Marcio Koch

Grande obra do Complexo da Saúde
segue em ritmo acelerado

Segunda fase do Projeto Crescer beneficiará 
a vida de mais de 120 famílias

S
antana de Parnaíba lan-
ça projeto inovador que 
a partir da próxima se-
gunda-feira (23), disponi-

bilizará para todos os alunos da 
rede municipal conteúdos didáti-
cos que poderão ser acessados 
por meio do youtube. A inicia-
tiva, que visa estimular os alu-
nos ao saber e mantê-los den-
tro do contexto da aprendizagem 
durante o período de suspensão 
das aulas como medida preven-
tiva ao coronavírus, recebe o no-
me de Saber em Casa.

Serão disponibilizados uma 
série de videoaulas e atividades 
sobre línguas, matemática, ci-
ências e as principais matérias 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

e conteúdos que fazem parte da 
base curricular dos alunos. 

A programação atenderá a es-
tudantes de todas as idades, des-
de o ensino infantil até o ensino 
médio, em um formato objetivo e 
divertido para fomentar o interes-
se dos alunos, com vídeos de 5 
a 10 minutos, ministrados pelos 
próprios professores da rede. 

O conteúdo estará disponível 
na página oficial da prefeitura no 
youtube, então aproveite, inscre-
va-se e ative as notificações para 
ser informado assim que os víde-
os estiverem no ar. Inscreva-se 
também na plataforma Parnaíba 
Idiomas.

Projeto “Saber em Casa” leva conteúdo didático 
aos alunos por meio de plataforma digital 

Imagem aérea do Complexo da Saúde de Santana de Parnaíba

Atleta de Santana de Parnaíba durante treino nos campos da cidade

Aluno da rede municipal
testa nova plataforma
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CONVITE
Santana de Parnaíba, 20 de março de 2020.

CRISTIANE LUZINETE NEVES ALONSO:

Fica Vossa Senhoria CONVIDADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/
SP, no prazo de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 047/2019, instaurado contra V. Sª. 
por ABANDONO DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------------
CONVITE

Santana de Parnaíba, 20 de março de 2020.

CAMILA DE MORAES SIMÕES:

Fica Vossa Senhoria CONVIDADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/
SP, no prazo de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 083/2019, instaurado contra V. Sª. 
por ABANDONO DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------------
CITAÇÃO

Santana de Parnaíba, 20 de março de 2020.

EDUARDO DA SILVA BARBOSA:

Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefei-
tura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no 
prazo de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 052/2019, instaurado contra V. Sª. por 
ABANDONO DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------------
CITAÇÃO

Santana de Parnaíba, 20 de março de 2020.

RUBENS GILLI JUNIOR:

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 Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/
SP, no prazo de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 014/2019, instaurado contra V. Sª. 
por ABANDONO DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------------
CONVITE

Santana de Parnaíba, 20 de março de 2020.

CARLOS ALBERTO SABIO JUNIOR:

Fica Vossa Senhoria CONVIDADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo 
de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 052/2018, instaurado contra V. Sª. por INASSI-
DUIDADE HABITUAL.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 003/2020

Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação 
do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.

EVANILSON MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional – ESPII, o mais alto nível de alerta da Organização, 
conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e que, em 11 
de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma 
pandemia; 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV) pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 188/GM/
MS); 

CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo de Tratamento do Novo 
Coronavírus (2019-nCov) do Ministério da Saúde, a transmissibilidade dos 
pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 a 14 dias após o início 
dos sintomas, mas que dados preliminares sugerem que a transmissão 
possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas; 
CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas para 
controle da transmissão da doença em seus respectivos âmbitos de 
atuação, como o Senado Federal por meio do Ato do Presidente nº 02/2020; 
a Câmara dos Deputados, por meio do Ato da Mesa nº 118, de 11 de março 
de 2020; o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do Ato GDGSET.GP. nº 
110, de 10 de março de 2020; e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por 
meio de comunicação oficial de sua Presidência; 
CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras 
para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito 
da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, de modo a preservar a saúde 
de todos que frequentam a Edilidade Parnaibana;

RESOLVE:

Art. 1° Este Ato dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do 
COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. 
Parágrafo único. As medidas de que trata este Ato vigorarão até decisão em sentido contrário da Mesa da Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba. 
Art. 2° Apenas terão acesso à Câmara Municipal de Santana de Parnaíba senhores Vereadores, servidores, 
estagiários, terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos e 
fornecedores e empregados que prestam serviços na Câmara Municipal. 
Parágrafo único. A restrição estabelecida no caput não se aplica aos convocados ou convidados por requerimento 
aprovado por comissão ou pelo Plenário da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba e a quem tenha audiência 
agendada com Vereador, previamente comunicada à Administração.
Art. 3° Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba de eventos 
coletivos não diretamente relacionados às atividades legislativas do Plenário e das comissões. 
Parágrafo único. Ficam abrangidas pela suspensão de que trata este artigo as sessões solenes, ainda que 
realizadas externamente, eventos de Lideranças Partidárias e de frentes parlamentares, visitação institucional e 
outros programas patrocinados pela Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. 
Art. 4° Fica suspensa a autorização de afastamento em missão oficial de servidores e parlamentares para locais 
onde houve infecção por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Saúde (MS). 
Art. 5º Fica suspensa a autorização de servidores para participar em cursos presenciais externos. 
Art. 6° Os Vereadores, servidores, estagiários e terceirizados que estiveram em locais onde houve infecção 
por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Saúde ou que tenham mantido contato próximo com casos 
suspeitos ou confirmados de COVID-19, e não apresentem sintomas respiratórios ou febre, serão afastados 
administrativamente por até 14 (quatorze) dias a contar do contato. 
§ 1º A pessoa abrangida pela hipótese deste artigo deverá comunicar imediatamente tal circunstância, com a 
respectiva comprovação, à: 
I - Presidência, no caso de Vereador; 
II - respectiva chefia imediata, no caso de servidor e estagiário, a qual remeterá a documentação à Secretaria 
Municipal de Saúde para providências; 
III – ao gestor do contrato, no caso de empregados terceirizados, para demais providências. 
§ 2º Sempre que possível, o afastamento de servidores, estagiários e terceirizados dar-se-á sob o regime de 
teletrabalho. 
§3º Durante o período de afastamento de que trata este artigo os servidores, estagiários e terceirizados não poderão 
se ausentar do município de residência, salvo, conforme o caso, prévia autorização da Diretoria Geral. 
§4º Considera-se caso suspeito aquele que estiver sob tratamento médico em procedimento de investigação para 
confirmação da infecção por COVID-19. 
§5º Afastado o diagnóstico do caso suspeito, interrompe-se o afastamento. 
Art. 7º Os Vereadores, servidores, estagiários e terceirizados que tenham mantido contato próximo com casos 
suspeitos ou confirmados de COVID-19 e apresentem sintomas respiratórios ou febre, serão imediatamente 
afastados por período a ser definido por unidade de saúde de referência. 
Art. 8º As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e 
administrativas. 
Art. 9º Este Ato entra em vigor em 17 de março de 2020, retroagindo seus no que se refere às medidas de 
afastamento dos servidores de que trata este Ato, ao dia 12 de março de 2020.

            
Plenário Antônio Branco, 17 de março de 2020.  

EVANILSON MARTINS
Presidente

---------------------------------------------
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004/2020
Suspende os serviços administrativos e legislativos presenciais na Câmara 
Municipal entre os dias 23 de março de 2020 e 3 de abril de 2020, e dá 
outras providências.

EVANILSON MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
Considerando, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID19); Considerando, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-
nCoV); Considerando, a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019; Considerando, a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de 
março de 2020, que dispôs sobre a regulamentação e operacionalização 
do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020; Considerando, o Decreto 
nº 4.347, de 16 de março de 2020, que declarou estado de emergência na 

Saúde Pública no Município de Santana de Parnaíba em razão de surto da 
doença respiratória Coronavírus – COVID-19; Considerando, o Decreto nº 
4.350, de 17 de março de 2020, que dispôs sobre a adoção, no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta de Santana de Parnaíba, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Coronavírus 
- COVID-19; Considerando, que a classificação da situação mundial do 
Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença 
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando 
a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna; 
Considerando, a altíssima capacidade de disseminação do vírus agravada 
pela aglomeração de pessoas em espaços comuns; e Considerando, que 
estudos baseados em modelos matemáticos mostram que o isolamento 
social é a única forma de diminuir o pico da curva epidêmica, bem como 
que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção,

RESOLVE:

Art. 1° Ficam suspensos os serviços administrativos e legislativos presenciais da Câmara Municipal por 15 (quinze) 
dias, a partir de 23 de março de 2020.
§ 1º O período referido no ‘caput’ deste artigo poderá ser prorrogado, ou antecipado o retorno às atividades, 
conforme orientações dos órgãos oficiais de saúde, o que será comunicado através do site oficial da Câmara (www.
camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br).
§ 2º Ficam suspensos os prazos administrativos. 
Art. 2° Ficam os Diretores dos Departamentos e as respectivas chefias autorizados a adotarem, imediatamente, 
planos de trabalhos que estipulem as providências necessárias para execução de atividades à distância por meio 
virtual, telefônico, escritório remoto, home office, qualquer outro modelo não presencial, por todos os servidores 
públicos cujas atribuições possam ser exercidas dessa forma. 
Parágrafo único. A execução do teletrabalho consistirá no desenvolvimento, durante o período submetido àquele 
regime, das tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor público, quando passíveis de serem realizadas 
de forma não-presencial, ou de cumprimento de plano de trabalho ou tarefas específicas, de mensuração objetiva, 
compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor público, de sua unidade de lotação e com o regime 
não presencial.
Art. 3° Fica autorizada a utilização, pelos(as) Vereadores(as), dos veículos oficiais durante o período de suspensão 
dos serviços legislativos, observando-se obrigatoriamente às disposições contidas no Ato da Presidência nº 
011/2018. 
Art. 4° Ficam adiadas sine die as licitações em andamento.
Art. 5° Havendo a necessidade de realização de Sessão Plenária, e comprovada a urgência, os/as Vereadores(as) 
serão convocados, excepcionalmente, por telefone ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas, dando-se-lhes ciência e encaminhando cópias da matéria a ser tratada. 
Parágrafo único. O Departamento Legislativo será convocado da mesma forma, ficando seu Diretor e Chefia 
responsáveis pela tramitação do Projeto, colocando-o em termos para votação pelo Plenário, bem como pela 
convocação do pessoal estritamente necessário ao bom andamento da Sessão. 
Art. 6º Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.
            

Plenário Antônio Branco, 20 de março de 2020.
EVANILSON MARTINS

Presidente

LISTA COMPLEMENTAR 
ANEXO - LISTA COMPLEMENTAR  - CRF 069/2019 CHÁCARAS DO SOLAR SETOR II - QUADRA 30
Lista complementar dos ocupantes, REURB S do loteamento denominado Chácaras do Solar II - Quadra 30, 
Processo Administrativo 380.637/16, Regularização Fundiária Social ,CRF 069/2019 publicada em imprensa oficial 
Edição 312/2019. 

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA 
ATUAL

LOTE 
ATUAL LOTEAMENTO

CASSIO BATISTA DE SOUZA 018.393.115-76
LEGITIMAÇÃO 

FUNDIÁRIA
30.1 11B

CHÁCARAS DO SOLAR  
II -QUADRA 30

EDVAN MARCELINO 
FERREIRA
ADRIANA SANTANA DOS 
SANTOS FERREIRA

965.864.945-91
343.406.258-09

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

30.1 15D
CHÁCARAS DO SOLAR 

II -QUADRA 30

LOURENÇO ELIAS DA SILVA 
SCHMIDT
ELIZABETE ELIAS DA SILVA 
SCHMIDT

119.049.328-43
366.220.178-08

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

30.3 21
CHÁCARAS DO SOLAR 

II -QUADRA 30

ALEXSSANDRA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO SILVA

286.686.588-08
LEGITIMAÇÃO 

POSSE
30.3 29C1

CHÁCARAS DO SOLAR 
II -QUADRA 30

DELFINA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO

129.476.118-88
LEGITIMAÇÃO 

POSSE
30.3 29C2

CHÁCARAS DO SOLAR 
II -QUADRA 30

Lista complementar dos ocupantes, REURB E do loteamento denominado Chácaras do Solar II - Quadra 30, 
Processo Administrativo 380.637/16, Regularização Fundiária Social ,CRF 069/2019 publicada em imprensa oficial 
Edição 312/2019. 

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA 
ATUAL

LOTE 
ATUAL LOTEAMENTO

DANIEL AURELIANO DA SILVA
ANA CLAUDIA MACHADO 
AURELIANO DA SILVA

334.845.018-71
331.701.688-43

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

30.1 12A
CHÁCARAS DO SOLAR 

II -QUADRA 30

DANIEL AURELIANO DA SILVA
ANA CLAUDIA MACHADO 
AURELIANO DA SILVA

334.845.018-71
331.701.688-43

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

30.1 12B
CHÁCARAS DO SOLAR 

II -QUADRA 30

DANIEL AURELIANO DA SILVA
ANA CLAUDIA MACHADO 
AURELIANO DA SILVA

334.845.018-71
331.701.688-43

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

30.1 12C
CHÁCARAS DO SOLAR 

II -QUADRA 30

DANIEL AURELIANO DA SILVA
ANA CLAUDIA MACHADO 
AURELIANO DA SILVA

334.845.018-71
331.701.688-43

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

30.1 12D
CHÁCARAS DO SOLAR 

II -QUADRA 30

Santana de Parnaíba, aos 18 dias do mês de Março de 2020. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação
------------------------------------------

EDITAL
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PAR-
NAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a sede na Rua Pedro Procópio, n° 213, Centro, no Município de 
Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/MF. sob o n° 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso 
de suas atribuições legais, conforme Protocolo n° 426.577/2019, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Especí-
fico - REURB-E, do Lote 45 da Quadra 03 do Loteamento Colinas da Anhanguera, com área de 250,00 m², composto 
por 02 (dois) lotes, com acesso pela Avenida Itahyê, objeto da Matrícula n° 42.704, oriunda do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme croqui anexo, INTIMA os titulares do domínio, quais sejam: Matrícula n° 
42.704: Empreendimentos Itahyê LTDA; Cosme Baracho Azevedo; bem como os confrontantes, quais sejam: Lote 14A 
da Quadra 03 - Colinas da Anhanguera, Matrícula n° 170.253: Alexandre da Silva Leite; Lote 14B da Quadra 03 - Co-
linas da Anhanguera, Matrícula n° 170.254: Elvira Aparecida da Silva; Lote 44 da Quadra 03 - Colinas da Anhanguera, 
Matrícula n° 42.703: Francisco Adil da Silva, e Raimunda Bezerra da Silva; Lote 46 da Quadra 03 - Colinas da Anhan-
guera, Matrícula n° 42.705: Antônio Amaury Duller, e Elvira Nunes Duller; e terceiros eventualmente interessados, para 

querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou 
eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao 
projeto, nos termos da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal n° 3.234, de 18 de Dezembro 
de 2012 e Decreto Federal n° 9.310 de 15 de março de 2018 c/c Decreto Federal n° 9.597/18. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de 
Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Muni-
cípio e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos 18 (dezoito) dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte (2.020). 
Eu, _____ Lucas Cardoso Boachar - Prontuário N°. 34.105, no uso das atribuições legais, mediante documentos arqui-
vados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

------------------------------------------
EDITAL

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PAR-
NAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de 
Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no uso 
de suas atribuições legais, conforme Protocolo nº 268.578/2.011, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social 
- REURB-S, do Loteamento Germano 01, com área de 32.300,04 m², composto por 134 (cento e trinta e quatro) lotes, 
com acesso pela Estrada Municipal Sítio do Moinho, objeto da Transcrição nº 16.465, oriunda do 8º Oficial de Regis-
tro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP, conforme croqui anexo, INTIMA os titulares do domínio, quais sejam: 
Transcrição nº 16.465: Raymundo Domingues de Moraes; Fabio de Aguiar Goulart; bem como os confrontantes, quais 
sejam: Matrícula nº 7.501: Afonso Melo Alves de Carvalho e sua mulher Regina Estrela Formaris de Carvalho; Trans-
crição nº 5.405: Obras Sociais Universitária e Culturais (O.S.U.C); Transcrição nº 8.760: João Monteiro Machado, e 
sua mulher Helena Velloso Machado; Transcrições nºs 11.647, 11.648, 11.649, 11.650, 11.651, 11.652 e 1.194, e 
Matrícula nº 1.307: Caio Império Catelli, e sua mulher Sonia de Souza Nazaret Império Catelli; Fábio  D’ Império Cate-
lli, e sua mulher Olga Rodrigues D’ Império; Transcrição nº 11.967 e Matrícula nº 1.306: Benedict Aloysius Gulassa e 
sua mulher Maria Lúcia Carr Ribeiro Gulassa; Matrícula nº 1.293: Maria Helena Castagna; Matrículas nºs 1.308, 1.309 
e 1.310, : Jonas Santos; Matrículas nºs 2.894, 2.895, 2.896 e 2.893: Azad Parsgkian; Matrícula nº 2.130: Evencio 
Pereira; e terceiros eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito 
atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da 
publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 
2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012 e Decreto Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018 c/c 
Decreto Federal nº 9.597/18. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, 
por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos 16 (dezesseis) dias 
do mês de Março do ano de dois mil e vinte (2.020). Eu, _____ Lucas Cardoso Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no 
uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

-----------------------------------------------------
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LISTA COMPLEMENTAR

Anexo  - LISTA COMPLEMENTAR - CRF 003/2019 - JARDIM NOVA GRANADA

Lista complementar de ocupantes REURB S  do loteamento Jardim Nova Granada, Processo Administrativo nº 
268.587/11, publicada na edição 279/2019 os ocupantes listados a seguir será contemplado com a Legitimação 
Fundiária Reurb S com termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18 e Decreto nº 9597/18.

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA 
ATUAL

LOTE 
ATUAL LOTEAMENTO

JOÃO NUNES DOS 
SANTOS
ELIETE MIRANDA DOS 
SANTOS

043.246.788-20
270.027.818-63

LEGITIMAÇÃO
FUNDIÁRIA

A 11B JARDIM NOVA GRANADA

JOSÉ EDVALDO 
TEODORO DA SILVA
PATRICIA ANTÔNIO DA 
SILVA

117.807.398-00
215.825.328-26

LEGITIMAÇÃO
FUNDIÁRIA

A 16 JARDIM NOVA GRANADA

JOSÉ BENICIO BARBOSA 253.964.998-00
LEGITIMAÇÃO

FUNDIÁRIA
B 11 JARDIM NOVA GRANADA

CLÓVES MACEDO DA 
SILVA
MARLI CARVALHO 
GONÇALVES

752.935.105-25
169.269.068-07

LEGITIMAÇÃO
FUNDIÁRIA

B 17B JARDIM NOVA GRANADA

Santana de Parnaíba, 18 de Março de 2020. Publique-se,  arquive-se e registre-se.

    MARCELA CRISTIANE PUPIN
     Secretária Municipal de Habitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 012/20 – Proc. Adm. nº 174/20

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Estrada 
Municipal de Ingaí, nº 1.734 – Sala 4 – Ingaí – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o 
Sr. Omar Nekrasus Xavier, para Extensão da Unidade Básica de Saúde - Ingaí, vinculada à Secretaria 
Municipal de Saúde, no valor total de R$ 1.246,25 (hum mil e duzentos e quarenta e seis reais e vinte 
e cinco centavos) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso X do art. 
24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 17 de março de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 013/20 – Proc. Adm. nº 175/20
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua França, 
nº 359 – Casa 04 – Jardim São Luis - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. 
Vando Ferreira Rodrigues, 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, 17 de março de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 014/20 – Proc. Adm. nº 176/20
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Avenida Brasil, 
nº 546 – Jardim São Luis - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade, o Sr. Onofre Karwacki 
e a Sra. Carmélia Regina Abbondanza Karwacki, para acomodar família de desabrigados, vinculado 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 1.100,00 (hum mil e cem 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, 17 de março de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE Nº 02 -  PROPOSTA DE PREÇOS
Tomada de Preços N.º 04/2020 – Proc. Adm. Nº 072/2020

Objeto: Contratação de empresa para Construção de Escada Hidráulica  na Avenida Honório 
Alvares Penteado – Colinas da Anhanguera - Santana de Parnaíba – SP. 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber 
que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de habilitação. Destarte, fica 
determinado o dia 20/03/2020 às 10h00m  para a realização de sessão pública de abertura dos 
envelopes nº 02 – Propostas Comerciais da empresa habilitada, no mesmo local mencionado nos 
avisos anteriores.  

Santana de Parnaíba, 18 de março de 2020.

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

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE Nº 02 -  PROPOSTA DE PREÇOS
Tomada de Preços N.º 05/2020 – Proc. Adm. Nº 091/2020

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de ESCADAS DE EMERGÊNCIA 
E CABINES PARA GERADORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, localizado na Av. Marechal 
Mascarenhas de Moraes, 1283 - Santana de Parnaíba – SP.  
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber 
que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de habilitação. Destarte, fica 
determinado o dia 20/03/2020 às 11h00m  para a realização de sessão pública de abertura dos 
envelopes nº 02 – Propostas Comerciais da empresa habilitada, no mesmo local mencionado nos 
avisos anteriores.  

Santana de Parnaíba, 18 de março de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

--------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 050/2020 – Proc. Adm. n.º 0132/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO 
HOSPITALAR, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a existência de pedidos de 
esclarecimentos que estão sendo respondidos pela SMS e indicam a necessidade de retificação do 
edital quanto aos documentos exigidos para habilitação e quanto ao descritivo dos itens 6, 7 e 8, não 
é possível manter a data da abertura deste edital para 16/03/20, tendo vista o impacto na elaboração 
de propostas, sendo imperiosa a devolução dos prazos legais.
Do Edital: Considerando o acima exposto, informamos que o edital completo com as devidas 
retificações, poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 16/03/2020, 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 26/03/2020, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 004/2020 – Proc. Adm. nº. 004/2020
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de COLUNAS, VIGAS E SAPATAS para 
novas construções no município, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Operações 
Urbanas, pelo período de 12 meses.
Na oportunidade, considerando o julgamento do presente certame, ADJUDICO e HOMOLOGO o item 
03 a favor das empresas: GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA; e os itens 01, 02, 04, 05, 06, 
07, 08 e 09 para NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Santana de Parnaíba, 12 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 018/2020 – Proc. Adm. nº. 039/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE COLETE REFLETIVO TIPO 
MANTA para a Guarda Municipal, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana.
Considerando a falta de manifestação de intenção de interposição de recursos, na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra para a empresa R D DAVID – PRODUTOS PROMOCIONAIS 
- ME.

Santana de Parnaíba, 11 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 022/2020 – Proc. Adm. nº. 045/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar CURSO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA 
PÚBLICA (ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL) PARA AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL 
COMUNITÁRIA (GMC).
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando o parecer da secretaria requisitante 
acerca da análise das amostras apresentadas  e da ausência de manifestação de intenção de recurso, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa S.A.S. SUPPORT ADVANCED 
SECURITY EM TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 039/2020 – Proc. Adm. nº. 085/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA 
DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, incluindo mão de obra, insumos, instalações 
hidráulicas e elétricas, em atendimento ao Centro Administrativo.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra para a empresa TERMSUL ENGENHARIA 
E SERVICOS LTDA

Santana de Parnaíba, 12 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 041/2020 – Proc. Adm. nº 110/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de PRODUÇÃO TÉCNICA DE 
EVENTOS, (CENOGRAFIA ARTÍSTICA) com o fornecimento de profissionais como: coordenadores, 
figurantes, figurinista, costureira, maquiador (a), assistente de maquiador (a), monitores e pirofagista, 
como também fornecimento de materiais diversos, para composição cenográfica e artística do evento 
Drama da Paixão 2020.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame da seguinte maneira: Empresa LIZ 
STORE EIRELI ME – para o item 01. 

Santana de Parnaíba, 11 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 043/2020 – Proc. Adm. nº. 112/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de ÁGUA MINERAL SEM GÁS, copo com 200 ml e 
garrafa pet 500 ml, para apoio à infraestrutura de eventos geridos por todas as Secretarias Municipais 
de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 meses.
Na oportunidade, considerando o julgamento do presente certame, ADJUDICO e HOMOLOGO o 
certame em favor das empresas: PORTAL ÁGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI EPP – para o item 01 – 
ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME  - para o item 02.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 045/2020 – Proc. Adm. nº. 120/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO PARA A 
SONORIZAÇÃO DO EVENTO DRAMA DA PAIXÃO 2020, em atendimento a solicitação da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo.
Considerando a falta de manifestação de intenção de interposição de recursos, na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra para a empresa FABIANO DA SILVA MORAIS 
33226526880.

Santana de Parnaíba, 12 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 046/2020 – Proc. Adm. nº. 121/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Materiais Artísticos (tecidos, 
adereços e aviamentos), para atender a demanda de eventos geridos pela Secretaria de Cultura e 
Turismo.
Considerando a falta de manifestação de intenção de interposição de recursos, na oportunidade, 
ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação supra para a empresa JESSICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 
ME.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 169/2019 – Proc. Adm. nº 1213/2019
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de ESCOVAS AUTOCLAVÁVEIS para 
limpeza de aparelhos e instrumentais médico-cirúrgicos, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo período de 12 meses. 

Na oportunidade, considerando o julgamento deste Processo, ADJUDICO e HOMOLOGO 
os itens de 01 a 05 a favor da empresa MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 040/2020 – Proc. Adm. nº. 086/2020
Objeto: Contratação de empresas especializadas para aquisição de gêneros alimentícios (estocáveis), 
com fornecimento ponto a ponto nos Colégios da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao 
Programa de Alimentação Escolar Municipal, pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando as amostras apresentadas e da 
análise realizada em sessão pública ocorrida no dia 11 de março de 2020, a Comissão Técnica do 
Setor de Merenda e Nutrição emitiu o seguinte parecer: AMOSTRAS APROVADAS para todos os itens 
que compõem os lotes.

Considerando a ausência de manifestação de intenção de recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO o 
presente certame a favor das seguintes empresas: DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI 
– ME - para os Lotes 02 e 04; ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP - para o Lote 03; e G NOVA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - para o Lote 05.

Santana de Parnaíba, 12 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------------
COMUNICADO DE REFORMA DE REVOGAÇÃO e AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 038/2020 – Proc. Adm. nº 0083/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de LANCETAS e TIRAS para testes de 
glicemia, com fornecimento de monitores em comodato, pelo período de 12 meses, em atendimento 
à Secretaria Municipal de Saúde.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, interpôs Recurso Administrativo contra a decisão 
de Revogação do Processo de Licitação supra, tempestivamente, a empresa ROCHE DIABETES 
CARE BRASIL LTDA, e, que em análise aos argumentos por ela apresentados; mediante consulta à 
Secretaria Requisitante (SMS); em face da ampliação da competitividade e da adoção da modalidade 
Pregão como regra; considerando o dever do Administrador de rever os atos que pratica, para 
alcançar os pressupostos de legalidade; e, por fim, considerando a supremacia da Administração 
Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, e 
com fundamento na Lei nº 8.666/93, e Lei 10.520/02, DECIDO por DAR PROVIMENTO ao recurso 
apresentado, REFORMANDO A DECISÃO de revogação da presente licitação, determinando assim 
a sua retomada nos termos a seguir descritos.
O edital republicado deverá observar a devolução dos prazos legais para apresentação de proposta; 
Por se tratar de continuidade da licitação, os feitos e decisões já analisados e julgados serão mantidos; 
os recursos, as análises e os julgamentos serão disponibilizados nos campos de download do Portal 
de Compras Públicas; Por força de mecânica do Sistema utilizado, esta republicação será identificada 
e poderá ser localizada para oferta de Propostas e consulta aos andamentos no Portal de Compras 
Públicas como: REPUBLICAÇÃO – 038/2020.
Do Edital: O EDITAL COMPLETO REPUBLICADO poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
16/03/20, 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 26/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 059/2020 – Proc. Adm. nº. 171/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual CONTRATAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES DO 
SETOR PRIVADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO, PEDIATRICA E NEONATAL, para procedimentos de alta complexidade, localizadas no 
âmbito do Estado de São Paulo, para atendimento de pacientes, oriundos do Sistema Único de Saúde, 
referenciados pela Secretaria Municipal de Saúde, em forma de diárias, que ofereçam assistência 
médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com equipamentos específicos próprios, recursos 
humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias com finalidade diagnóstica e 
terapêutica, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de 
atividades e serviços de saúde e demais obrigações, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 16/03/20, 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 26/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 060/2020 – Proc. Adm. nº. 172/2020
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, para 
auxílio nos serviços de instalação e manutenção de Iluminação Pública neste Município, incluídas 
as despesas com motorista, combustível, lubrificantes, manutenção corretiva e preventiva, em 
atendimento à solicitação da Secretaria de 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 17/03/20, 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 27/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 061/2020 – Proc. Adm. nº. 173/2020
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 18/03/20, 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 31/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 062/2020 – Proc. Adm. nº. 182/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção, conferência, 
guarda, organização, digitalização e gerenciamento de acervo documental, de forma segura e 
integrada, instalação e customização do sistema, treinamento ao usuário e suporte técnico, sendo 
contratados serviços conforme as especificações técnicas, para a Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/03/20, 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 01/04/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Concorrência Pública N.º 021/2019 – Proc. Adm. Nº 1218/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para REFORMA E 
RECUPERAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL TENENTE GENERAL GASPAR DE GODÓI COLAÇO, situado 
na Rua Coronel Raimundo, nº 32 – Centro  - Santana de Parnaíba/SP.
Considerando que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de classificação 
de proposta, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO a favor da empresa VG AÇOS CO0MÉRCIO DE 
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA EPP, o objeto da Concorrência Pública nº 
021/2019.

Santana de Parnaíba, 17 de março de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS
Concorrência Pública N.º 002/2020 – Proc. Adm. Nº 076/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA 
VIÁRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAÍBA, SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber 
que julgou HABILITADAS as empresas VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA e N. F. MOTTA CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO EIRELI, por atenderem todas as exigências do Edital; e INABILITADAS as empresas 
TETO CONSTRUTORA S/A pela não localização de 02 (dois) itens de relevância; INFRATER SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELI ME por não comprovar a capacidade operacional, 
esclarecendo que em seu Contrato Social consta a cessão de diversas CAT’s que estão registradas em 
nome da empresa EIT  Empresa Industrial Técnica S/A e do consórcio EIT Toniolo Busnello, porém em 
momento algum as cedentes têm os nomes citados no Contrato da Infrater, restando anexo um Laudo 
de Avaliação Econômica elaborado pela empresa ELF Engenharia, terceira contratada pela licitante, 
onde em específico trexo transcreve “...a ELF Engenharia não assume qualquer responsabilidade 
pela precisão ou extensão das informações utilizadas.”; e RUAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
por apresentar a certidão de pessoa jurídica junto ao CREA vencida, por não apresentar certidão 
de registro do profissional junto ao CREA, por apresentar documentos com autenticações vencidas 
(2015), por não atingir os quantitativos mínimos para comprovação de sua capacidade técnica, bem 
como apresentou o documento de dados complementares de forma apócrifa. 
A empresa RUAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA se declarou EPP.  
E.T.: Vale lembrar que o motivo prévio de inabilitação de uma empresa, juntamente com todo 
tempo dispensado para apuramento dos inúmeros itens de cada atestado apresentado, mostra-se 
a importância das empresas destacarem os itens relevantes exigidos no Edital, o que traria maior 
celeridade, e menor risco de inabilitar um licitante imprecisamente por parte desta Comissão. 
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, 18 de março de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

--------------------------------------------------------
COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, entidade de direito público interno, 
estabelecida com sede na Rua Pedro Procópio, nº 213 - Centro – Santana de Parnaíba/SP, vem 
por meio desta informar que: considerando o não atendimento à convocação para o envio de 
documentação física relativa ao Pregão Eletrônico n° 047/2020, e por não entregarem ou apresentarem 
documentação exigida para o certame supra citado, ficam NOTIFICADAS as empresas CONSTRUTORA 
E PAVIMENTADORA BRASTEC DO BRASIL LTDA e SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI pessoas jurídica de direito privado, CNPJ Nº 13.067.861/0001-39 e  14.563.397/0001-34, 
respectivamente, por meio de seus representantes, da Pretensão de Aplicação de Penalidade prevista 
no Art. 7º da Lei Federal n° 10.520/2020, qual seja: IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM 
ESTA ADIMNISTRAÇÃO, pelo período de até 05 (cinco) anos.
Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93, abre-se o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação no DOE-SP, para apresentação de justifica (defesa 
prévia), caso ache necessário, devendo protocolar sua manifestação na Secretaria Municipal de 
Compras e Licitações, sito a Rua Anhembi, nº 128 – Jardim Professor Benoá – Santana de Parnaíba/
SP.

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2020.
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, em caráter excepcional, 
devido a prevenção do COVID-19, manifestarem interesse ou não na vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br  
Concurso Público 001/2016 Farmacêutico: 042-João Rafael Ferraz-RG/SP-33.548.530-3. Concurso Público 001/2017 Auxiliar de Farmácia: 024-Matilde Indonêncio dos Santos-
RG/SP-8.225.643-3;025-Soraia Reis de Almeida-RG/MG-10.872.606;026-Roberta Araújo da Silva-RG/SP-32.948.715-2;027-Augusto Cesar Silva de Moraes-RG/SP-45.884.163-
8. Agente de Serviços de Alimentação: 089-Neide de Mello-RG/SP-20.568.417-8;090-Leda Aparecida de Oliveira Palazzolli-RG/SP-29.885.568-9;091-Maracy de Vasconcelos 
Goulart-RG/SP-35.330.573-X;092-Edilane Regina da Silva Alencar-RG/SP-44.682.032-5. Técnico de Enfermagem: 193-João Paulo Ribeiro Rozato Tavares-RG/SP-42.852.063-
7;194-Eliamar Alves da Rocha Silva-RG/SP-52.496.304-6;195-Claudia Carolina de Carvalho-RG/SP-34.934.501-6;196-Adair Silva Amorim-RG/SP-29.738.008-4;197-Wellington 
Monteiro de Castro-RG/SP-47.315.594-1;198-Josivania Maria da Conceição Alves-RG/SP-50.665.807-7;199-Marta de Sousa Melo Silva-RG/SP-37.285.722-X;200-Luanne 
Rabelo Mota-RG/SP-45.234.691-5;201-Helen Cristine dos Santos Moreira-RG/SP-40.961.210-8;202-Thiago da Silva Pinheiro-RG/SP-41.747.584-6;203-Jaqueline dos Santos-
RG/SP-42.586.565-4;204-Michelle Cristina Pais Leite-RG/SP-43.973.097-0;205-Maria de Fátima da Silva Santos-RG/SP-24.948.699-4;206-Juliana Francisco Welsch-RG/SP-
46.004.907-0;207-Edileuza Lopes Ferreira Silva-RG/SP-20.430.332-1. Enfermeiro: 152-Rebeca Barqueiro de Oliveira-RG/SP-37.698.514-8;153-Junior Darto Gonçalves Nobre-RG/
SP-29.282.145-1;154-Fernanda Durval Alves-RG/SP-45.306.450-4;155-Iris Ferreira Ribeiro-RG/SP-26.027.860-9;156-Sabrina Melo do Vale Oliveira-RG/SP-43.252.659-6;157-
Monica de Deus Ribeiro-RG/SP-32.374.454-0;158-Andrelanil Silva dos Santos-RG/SP-40.469.175-4. Nutricionista: 010-Fabiana Azevedo da Silva-RG/SP-42.701.820-1. Médico 
com Especialização em Clínica Médica: 014-Guilherme Santos da Silva Junior-RG/SP-2351011. Concurso Público 008/2018 Oficial Administrativo: 150-Marielle Alves Ferreira-RG/
SP-45.226.109-0;151-Carla Ferreira Ramos-RG/SP-35.470.918-5;152-Maria Paula Vieira de Sousa-RG/SP-39.610.419-8;153-Karen Tatiane Felix de Oliveira-RG/SP-32.237.251-
3;154-Roseane da Silva de Sousa-RG/SP-41.234.933-4;155-Mariana Vieira José-RG/SP-40.819.255-0;156-Jaqueline Aparecida da Silva-RG/SP-42592423850;157-Maria Isabel 
Andersen-RG/SP-34.049.160-7;158-Valterlino de Jesus Barros Pinheiro-RG/SP-37.628.141-8. Médico Plantonista com Especialização em Urgência e Emergência: 026-Leticia 
Aparecida Ferreira-RG/SP-63.610.745-0;027-Giselly de Fatima Pascoal Juliani-RG/SP-62.751.494-7. Concurso Público 001/2019 Auxiliar de Farmácia: 001-Giulliana Santos 
Ribeiro-RG/SP-55.695.041-0;002-Sandra Francisca Lopes de França-RG/SP-29.600.264-1. Concurso Público 003/2019 Agente Comunitário de Saúde (UBS Ingaí - Microárea 
Ingaí): 001-Rafael da Silva Figueredo-RG/SP-46.348.039-9. Agente Comunitário de Saúde (UBS Colinas – Microárea Colinas do Anhanguera): 001-Antonia de Fatima Nobrega 
dos Santos-RG/SP-16.692.783-1. Agente Comunitário de Saúde (UBS Dr. Álvaro Ribeiro – Microárea Itaim): 001-Evelyn Patricia Bueno da Silva Carnavale-RG/SP-46.090.292-1. 
Agente Comunitário de Saúde (UBS Dr. Álvaro Ribeiro – Microárea Votuparim): 001-Jussara Cristina do Nascimento Maria Camilo-RG/SP-54.707.697-6. Agente Comunitário de 
Saúde (UBS Alphaville – Microárea Alphaville): 001-Roseli Zaramella Boeta Bourroul-RG/SP-97662173. Agente Comunitário de Saúde (USA Fazendinha – Microárea Itapoã): 
001-Alberi Santos Plens-RG/SP-39.182.045-X;002-Nilton Rauan Pereira Siqueira-RG/SP-53.493.449-3;003-Lucimar Ferreira de Souza Barboza-RG/SP-30.981.118-1.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação, em caráter excepcional, devido 
a prevenção do COVID-19, manifestarem interesse ou não na vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br
Processo Seletivo 001/2018 Médico com Especialização em Pediatria: 008-Andrea Reis Ferolla-RG/SP-50.789.203-3;009-Susana Villar da Trindade-RG/SP-47.032.162-3;010-
Juliana Davini Mori-RG/SP-36.312.050.6;011-Lilian da Silva Mukai-RG/SP-12.623.946-0;012-Ana Elisa Garcia Leite Oliveira-RG/SP-94029001348;013-Elisangela Lemos da 
Costa Rocha-RG/SP-10.165.677-4. Processo Seletivo 002/2018 Técnico de Enfermagem: 036-Juscimara Garcia Bonfim-RG/SP-58.605.766-3;037-Lidiane Maria da Silva-RG/
SP-63.440.153-1;038-Rosa Maria Correia da Silva-RG/SP-07.228.619-8;039-Laureci Maria de Oliveira da Silva-RG/SP-30.369.350-2;040-Laiz Clemente Silva-RG/SP-38.537.560-
8;041-Natália Vieira da Rocha-RG/SP-41.722.220-8;042-Beatriz Terto dos Santos-RG/SP-53.656.802-9;043-Michele Diana Pereira dos Santos-RG/SP-35.526.872-3;044-Marilana 
Souza Madureira Dias-RG/SP-49.076.663-8;045-Rebeca Cristina do Santos Prestes-RG/SP-30.460.364-8;046-Marcela Regina dos Santos-RG/SP-46.869.289-7;047-Cicera 
Wegilla de Oliveira Furtado-RG/SP-20077936897;048-Elisangela da Silva Marques-RG/SP-29.150.781-5;049-Vera Lucia da Silva Carvalho-RG/SP-21.696.226-2;050-Samuel dos 
Santos Andrade-RG/SP-42.771.611-1;051-Rosani Imaculada da Paz-RG/SP-23.144.617-2;052-Lara Kalline da Silva-RG/SP-46.895.132-5;053-Lidiane Silva Lourenço-RG/SP-
42.770.294-X;054-Joise Souza Mangueira-RG/SP-39.910.120-2;055-Suzana Regina da Cruz-RG/SP-34.147.178-1;056-Adriana Izaias Xavier de Almeida-RG/SP-27.231.565-5;057-
Daniel Fernando da Silva-RG/SP-30.875.778-6;058-Jeniffer Goncalves Fernandes-RG/SP-39.471.518-4;059-Ariane Silva-RG/SP-37.455.185-6;060-Eudinam Santos da Silva-RG/
SP-2051212503;061-Adriana Pereira da Silva-RG/SP-27.398.875-X;062-Jaine Pires Arouca-RG/SP-48.985.134-4;063-Lilian Cornelio Dias-RG/SP-33.869.552-7;064-Alessandra 
Cristina Santos-RG/SP-29.515.621-1;065-Larissa Tenorio da Silva-RG/SP-37.764.587-4;066-Eliane Regina Pimentel-RG/SP-41.309.269-0. Enfermeiro (PcD): 001-Edlaine Paranho 
Lima-RG/SP-29.147.502-4. Enfermeiro: 008-Marcia Cesar Hegeto Francisco-RG/SP-33.961.786-X;009-Antonio Lino dos Santos-RG/SP-43.339.205-8;010-Fabiana Correa de 
Rezende-RG/SP-34.416.733-1;011-Fernanda Santos Costa-RG/SP-50.393.850-6;012-Carolina Garcia Pina-RG/SP-46.449.435-7;013-Roseli Paula da Silva-RG/SP-30.545.178-
9;014-Claudette Martins Rodrigues-RG/SP-21.400.266-4;015-Juliana Silva Ferreira-RG/SP-41.824.725-0;016-Jessica Soares da Silva-RG/SP-41.069.786-2;017-Priscila Carvalho 
do Prado-RG/SP-42.651.699-0;018-Luana Rosa Pereira-RG/SP-25.547.124-5;019-Luzinete Alves do Nascimento-RG/SP-24.645.037-X;020-Rosilene Alves Torres do Prado-RG/
SP-32.457.806-4;021-Marly Martins de Souza Moreira-RG/SP-35.648.786-6. Médico: 004-Eduardo Yonesawa Pillon-RG/SP-25.136.560-8;005-Elton Pallone de Oliveira-RG/
SP-44.174.323-7;006-Cássia Takako Omagari-RG/SP-18.477.274-6;007-Cássia Jacqueline da Silva-RG/SP-0919431-2;008-Igor Arthur Parron Costa-RG/SP-1389101622;009-
Vinícius Pena de Alencar-RG/SP-62.704.371-9;010-Marcelo Massuyoshi Iwamoto-RG/SP-35.336.077-6;011-Renê Martins Arruda-RG/SP-56.345.841-0. Médico Plantonista 
(PcD): 001-Valter Ribeiro dos Santos-RG/SP-13.546.864. Médico Plantonista: 013-Diego D Luca Damacena Vieira-RG/SP-14.844.061;014-Ivy Marcella Vieira Favaretto-RG/
SP-34.471.061-0;015-Daniel Rodrigues da Silva-RG/SP-45.043.517-9;016-Ibrahim Hussein Kourani-RG/SP-44.766.044-5;017-Valter Ribeiro dos Santos-RG/SP-13.546.864;018-
Rafael Sene Cypriano-RG/SP-47.848.132-9;019-Guilherme Rocha Lucciola-RG/MG-9239855;020-Carlos Alberto Dutra Madureira Junior-RG/SP-3383701;021-Beatriz Alvarenga 
Gonzales-RG/SP-47.766.553-6;022-Lidia Pilco Tinini-RG/SP-521109;023-Priscilla Rodarte Candido Martins-RG/SP-44.863.701-7;024-Evandro Augusto Pereira-RG/SP-39.071.435-
5;025-Luis Olavo Hiroaki de Oliveira-RG/SP-59.439.802-2;026-Mucio Henrique Frange da Cunha-RG/SP-15.961.830.

Santana de Parnaíba, 20 de março de 2020.
                  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
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ATOS OFICIAIS

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 039/2020 – contratação de empresa para execução de projeto executivo para construção de um hospital 
e maternidade, localizado na Rua João Santana Leite, 417, bairro Campo da Vila - (TP 044/19) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 
- DATA: 4/3/2020 - VALOR: R$ 167.263,90 – DOTAÇÃO: 0222-3.3.90.39.05-1545100372061 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 040/2020 – contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de parque 
municipal na Estrada Rosemary Hidalgo dos Santos, s/nº - bairro Refúgio dos Bandeirantes - (TP 043/19) – 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: FIG INCORPORADORA 
E CONSTRUTORA EIRELI - DATA: 5/3/2020 - VALOR: R$ 1.630.166,92 – DOTAÇÃO: 0222-4.4.90.51.99-
1545100371040 - VIGÊNCIA: 9 meses.

CONTRATO 041/2020 – contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de parque 
tecnológico, sito bairro Itayhe - (CP 022/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI 
- DATA: 6/3/2020 - VALOR: R$ 4.176.308,34 – DOTAÇÃO: 0222-4.4.90.51.99-1545200371042 - VIGÊNCIA: 12 
meses.

CONTRATO 042/2020 – contratação de empresa para execução de projeto executivo e instalação de SPDA (Sistema de 
Proteção contra Descargas Elétricas) – para raios, no Parque Linear localizado na Rua Soldado Paulo Sérgio Romão, 
400, bairro Parque Santana - (TP 001/20) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: NASCON CONSTRUÇÕES EIRELI - DATA: 6/3/2020 - VALOR: R$ 66.766,06 – DOTAÇÃO: 0222-
3.3.90.39.05-1545100372061 - VIGÊNCIA: 2 meses.

CONTRATO 043/2020 – contratação de empresa especializada para o fornecimento e montagem de mobiliários, tais 
como: estações de trabalho, mesas para reunião, armários diversos, gaveteiros, mesas de atendimento, balcões 
de atendimento e correlatos, incluindo ainda a garantia e assistência técnica, em atendimento ao novo Centro 
Administrativo da Prefeitura - (PE 006/20) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI - DATA: 10/3/2020 - VALOR: R$ 127.027,00 – 
DOTAÇÃO: 0202-4.4.90.52.42-0412200081003 - VIGÊNCIA: 6 meses.

CONTRATO 044/2020 – contratação de empresa especializada em serviços de locação de estruturas metálicas 
tubulares, com montagem e desmontagem, para evento do Drama da Paixão 2020 - (PE 034/20) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: NAGON ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI 
- DATA: 10/3/2020 - VALOR: R$ 145.000,00 – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 045/2020 – contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equinos 
adestrados, para infraestrutura do evento Drama da Paixão 2020, nos períodos de ensaios e de apresentações - 
(PE 033/20) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MILENA 
DE CAMARGO ALMANÇA NEKRASUS XAVIER - DATA: 10/3/2020 - VALOR: R$ 180.000,00 – DOTAÇÃO: 0213-
3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 047/2020 – contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada na prestação de 
serviços de carpintaria, para construção dos cenários do Drama da Paixão 2020 - (PE 042/20) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: ARLO COMERCIAL EIRELI - DATA: 
12/3/2020 - VALOR: R$ 156.600,00 – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 3 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Educação Patrimonial” 
– (Proc. Adm. 1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: DANIEL MARTINS BARROS BENEDITO - 35900895807 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: 
R$ 35,00 bruto por hora efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 
meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Violão” – (Proc. Adm. 
1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: GILBERTO FREITAS CORRÊA 53572750849 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora 
efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Técnicas de Conservação 
de Bens Móveis e Imóveis” – (Proc. Adm. 1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: JOSÉ ANTONIO FRIGUETTO 09481627837 
- DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-
1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Violino” – (Proc. Adm. 
1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: JOSUÉ DE ALMEIDA CRUZ 23039576801 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora 
efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Hip Hop - Grafite” – 
(Proc. Adm. 1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: ROBSON BATISTA ELEUTERIO 33255235871 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 
bruto por hora efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Pintura em Tela” – 
(Proc. Adm. 1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: ROBSON BATISTA ELEUTERIO 33255235871 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 
bruto por hora efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Desenho” – (Proc. Adm. 
1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: ROBSON BATISTA ELEUTERIO 33255235871 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora 
efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Capoeira” – (Proc. Adm. 
1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA 
- CONTRATADA: VALDEMIR ALVES LEITE-ME - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora efetivamente 
trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Ballet” – (Proc. Adm. 
1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: IRLA COSTA COSMO DA SILVA 38352135805 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora 
efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Ballet” – (Proc. Adm. 
1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829 - DATA: 11/3/2020 - VALOR: R$ 35,00 bruto por hora 
efetivamente trabalhada – DOTAÇÃO: 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 - VIGÊNCIA: 12 meses.

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2020 – prestação de serviços de oficinas livres de “Oficina de Escultura 
em Argila” – (Proc. Adm. 1035/19 – Chamada Publica 004/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: PATRICIO CORDEIRO SILVA 32530526800 - DATA: 11/3/2020 - 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 006/2017 – (Proc. Adm. 1601/16) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: NEXCORE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP – 
acrescenta 23,5% do valor contratual (R$ 7.743,72) e prorroga o prazo de vigência - DATA: 21/2/2020 – VALOR: R$ 
40.695,72. 

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 224/2019 – (Proc. Adm. 706/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI – fica 
alterada a planilha orçamentária – Anexo A- DATA: 28/2/2020.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 084/2019 – (Proc. Adm. 034/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – DATA: 
13/3/2020.

3º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 066/2017 – (Proc. Adm. 229/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – DATA: 
10/3/2020.

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 066/2017 – (Proc. Adm. 229/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – inclusão da 
planilha orçamentária - DATA: 10/3/2020.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2016 – (Proc. Adm. 940/16) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: RESSURGIR CENTRO DE REEDUCAÇÃO 
PSICO SOCIAL LTDA – DATA: 28/2/2020.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 027/2020 – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: NELIA MARIA CYRINO LEAL – altera o item 4.1 da cláusula quarta - 
DATA: 10/3/2020. 

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 038/2020 – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: BAUHAUS DO BRASIL LTDA - EPP – altera o item 11.1 da cláusula 
onze - DATA: 12/3/2020.

----------------------------------------------
DECRETO Nº 4.351, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre abertura de crédito adicional 
suplementar.

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 3.838, 
de 31 de outubro de 2019, decreta:

Art. 1º Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codificação 
(institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.51-1236100171013- Obras e Instalações

 Reforma e Ampliação de Unidades 
 Escolares  -  Ensino   Fundamental
 (Código Contábil 128) R$ 2.400.000,00

0210-4.4.90.51-1236100171128- Obras e Instalações
 Ampliação do Colégio Municipal Tom Jobim
 (Código Contábil 748)   R$ 240.000,00
 SOMA    R$ 2.640.000,00
 

Art. 2º O valor do crédito adicional suplementar referido no art. 1º, deste decreto, será coberto 
com recursos previstos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir 
exposta:

02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.51-1236100171013- Obras e Instalações
 Construção  de  Unidades Escolares, inclusive
 Desapropriação e Afins - Ensino Fundamental
 (Código Contábil 126)  R$ 1.640.000,00

0210-3.3.90.30-1236200182032- Material  de  Consumo
 Despesas   de   Custeio  -  Secretaria 
 Municipal de Educação - Ensino Médio
 (Código Contábil 152)  R$ 500.000,00

0210-3.3.90.39-1236500212037- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesas   de   Custeio  -  Secretaria 
 Municipal de Educação - Pré Escola
 (Código Contábil 180)  R$ 500.000,00
 SOMA   R$ 2.640.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 17 de março de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivado em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------------
DECRETO N° 4.354, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Santana de 
Parnaíba e dispõe sobre a adoção de novas medidas para intensificar 
o combate ao novo coronavírus (COVID-19).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);

Considerando, a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-
nCoV);

Considerando, a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019; 

Considerando, a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispôs sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020;

Considerando, o Decreto nº 4.347, de 16 de março de 2020, que declarou estado de emergência na 
Saúde Pública no Município de Santana de Parnaíba em razão de surto da doença respiratória Coronavírus – COVID-19;

Considerando, o Decreto nº 4.350, de 17 de março de 2020, que dispôs sobre a adoção, no 
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta de Santana de Parnaíba, de medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo Coronavírus - COVID-19;

Considerando, o Decreto nº 4.353, de 19 de março de 2020, que autorizou os (as) Secretários (as) 
Municipais, com o suporte dos Diretores dos Departamentos vinculados a suas respectivas Secretarias, a adotarem, 
imediatamente, planos de trabalhos que estipulem as providências necessárias para execução de atividades à distância 
por meio virtual, telefônico, escritório remoto, home office, qualquer outro modelo não-presencial ou sistema de 
revezamento, por todos os servidores públicos cujas atribuições possam ser exercidas dessa forma, em decorrência 
do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando, que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pandemia 
significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a 
locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna; 

Considerando, a altíssima capacidade de disseminação do vírus agravada pela aglomeração de 
pessoas em espaços comuns; e 

Considerando, que estudos baseados em modelos matemáticos mostram que o isolamento social 
é a única forma de diminuir o pico da curva epidêmica, bem como que a situação demanda o emprego de medidas 
de prevenção,

DECRETA:
Art. 1º  Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Santana de Parnaíba.
Art. 2º  Ficam estabelecidas, neste Município de Santana de Parnaíba, por tempo indeterminado, as 

seguintes medidas a serem observadas visando o combate ao novo coronavírus (COVID-19):
I - a proibição de missas, cultos ou qualquer ato religioso que gere aglomeração de pessoas, a partir 

de 20 de março de 2020;
II - o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço a partir de 

23 de março de 2020, exceto hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, hortifrutigranjeiros, quitandas, 
peixarias, avícolas, açougues, varejões, padarias, lojas de alimentos para animais, postos de combustível, lojas de 
conveniências, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral, farmácias, estabelecimentos de saúde humana 
e animal, correios, casas lotéricas, agências bancárias, transporte público, serviços funerários, oficinas mecânicas 
sendo que toda compra e/ou prestação de serviço nestes locais deverão ser feitas apenas por um membro da família 
de forma prática, rápida e objetiva, a fim de evitar aglomerações, cabendo a estes estabelecimentos adotar as seguintes 
medidas:

a) intensificar as ações de limpeza;
b) disponibilizar álcool em gel aos seus clientes; 
c) divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; e
d) não fornecer qualquer tipo de serviço para o consumo no local;
III - lanchonetes, restaurantes, bares e qualquer outro estabelecimento de preparo e venda de 

alimentos deverão ficar fechados, podendo atender apenas delivery;
IV - a realização de feira livre fica suspensa, com exceção da feira livre do dia 22 de março de 2020;
V - as empresas de transporte coletivo em funcionamento neste Município terão que fazer 

higienização completa de todos os ônibus em todas as paradas de pontos finais;
VI - fechamento dos colégios a partir de 23 de março de 2020;
VII - proibição de circulação em vias públicas de idosos com mais de 60 (sessenta) anos propiciando 

o devido isolamento dos mesmos em suas residências;
VIII - o fechamento a partir de 23 de março de 2020 de todos os espaços municipais de atendimento 

ao público na forma presencial, sendo os mesmos desenvolvidos exclusivamente por meio telefônico ou eletrônico, 
com exceção dos serviços de saúde e segurança pública do Município de Santana de Parnaíba;

IX - a suspensão de exames de ultrassonografia de rotina, com exceção das gestantes, exames 
morfológicos e dos exames de urgência;

X - a liberação de medicamento nas farmácias municipais por 90 (noventa) dias, sendo que dipirona 
e paracetamol estão liberados sem a necessidade de apresentação de receita às pessoas que apresentem febre;

XI - nas Unidades de saúde, caso seja necessário, será permitido a presença apenas de 01 (um) 
acompanhante, não sendo necessário fica proibida a presença de acompanhantes; 

XII - o paciente internado com quadro compatível com o novo coronavírus não poderá receber 
visitas; 

XIII - o atendimento no Hospital Municipal e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) fica restrito 
aos casos de extrema necessidade, somente quando apresentar falta de ar grave, sendo que os demais casos devem 
procurar atendimento na Unidade de Atenção Básica de Saúde respectiva, observando que o paciente que possuir 
sintomas de gripe deve ir imediatamente à Unidade de Saúde e informar seu estado ao atendente na entrada da Unidade 
de Saúde; e

XIV - as empresas instaladas neste Município podem fazer a entrada rotativa de seus colaboradores 
para que não ocorra aglomeração de pessoas nos transportes coletivos;

XV - fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, narguilés e derivados em espaços 
públicos.

Art. 3º  Os velórios deverão ter no máximo 10 (dez) pessoas presentes para cada cerimônia evitando 
assim a aglomeração de pessoas.

Parágrafo Único. Em caso de suspeita ou confirmação de morte por coronavírus o caixão deverá 
estar lacrado.

Art. 4º  Os contratos e Atas de Registro de Preços de toda a espécie e natureza já firmados 
entre o Município de Santana de Parnaíba e as pessoas jurídicas ou físicas que forem vencer a partir desta data, 
que estejam prestando serviços em geral, obras ou fornecendo objetos decorrentes de aquisição, ficam prorrogados 
automaticamente a partir da data de hoje por mais 120 (cento e vinte) dias.

Art. 5º  Fica determinado que a Secretaria Municipal de Administração efetuará o pagamento em 
pecúnia do vale transporte aos Servidores Públicos Municipais até a revogação deste Decreto que declara Estado de 
Calamidade Pública no Município de Santana de Parnaíba.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Santana de Parnaíba, 20 de março de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivado em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos


