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SAÚDE

CTC Fernão Dias recebe Sistema de Monitoramento
de pacientes com Coronavírus

N
a última semana a Se-
cretaria de Saúde da 
prefeitura instalou mais 
um importante equipa-

mento para auxiliar na luta con-
tra o coronavirus: a Central de 
Monitoramento de Pacientes.

Instalado na unidade de tra-
tamento do bairro Fernão Dias 
(antiga Casa do Idoso), o equi-
pamento permite que os profis-
sionais possam acompanhar a 
distância a situação clínica co-
mo batimentos cardíacos, tem-

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

Funcionária do CTC Fernão Dias acompanha pacientes pelo Sistema de Monitoramento do Covid-19

PÁG. 2

Fundo Social bate recorde em arrecadações 
com a Campanha Feijoada Solidária

As entregas aconteceram no 
Colégio Alba Bonilha, onde os 
moradores retiravam a refeição 
para que o consumo fosse fei-
to em sua residência, evitando 
aglomerações por conta da pan-
demia do coronavirus. 

N
o último sábado (30), o 
Fundo Social de Solida-
riedade realizou a entrega 
das marmitex às pessoas 

que contribuíram com a Campa-
nha Feijoada Solidária, que supe-
rou as expectativas.

Toda a renda arrecadada 
com a feijoada, será destinada 
para ajudar as famílias que en-
contram-se em situação de vul-
nerabilidade social, cadastra-
das nas unidades assistenciais 
(CRAS e NAS) do município.

SOLIDARIEDADE

Texto: Renato Menezes
Foto: Dario Silva

Profissionais de Segurança e Saúde do 
município realizam testes do Covid-19

foram os policiais militares, ci-
vis, corpo de bombeiros, Defesa 
Civil e a guarda municipal, além 
das equipes que atuam nos Cen-
tros de Tratamento e Combate ao 
Coronavirus dos bairros Fernão 
Dias e Vila Esperança. Os resul-
tados saíram em 10 minutos e, 
de acordo com a equipe médi-
ca responsável, os resultados 
foram negativos para a doença. 
Nesta semana os testes serão 

C
om o objetivo de identi-
ficar possíveis contami-
nados pelo Covid-19 que 
atuam na linha de fren-

te no município, a Secretaria de 
Saúde da prefeitura começou a 
realizar a testagem do coronavi-
rus dos profissionais de saúde e 
de segurança pública.
Os primeiros a serem testados 

realizados nas equipes que tra-
balham nas unidades de pronto 
atendimento (PAM Santa Ana, 
PS Infantil e UPA Fazendinha) 
e de atenção básica de saúde 
(UBS e USA´s).
 Com os resultados destes testes 
a prefeitura pretende identificar 
possíveis contaminados e assim 
evitar que o vírus se propague 
entre os servidores que realizam 
serviços essenciais a população.

Equipes de segurança e que atuam nos Centros de Tratamento ao Covid-19 foram testados negativos para a doença

SAÚDE

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

Equipe do Fundo Social preparam a feijoada 
que  foi entregue aos moradores no colégio Alba 
Bonilha

Liberação da pista da Yojiro Takaoka faz parte 
da 1ª etapa das obras do Túnel na Praça da Paz

Iniciado em Janeiro, prefeitura libera em tempo recorde trecho da praça da paz, proporcionando maior fluidez ao trânsito na região de Alphaville e Tamboré

peratura, pressão arterial e fre-
quência respiratória de cada um 
dos pacientes que encontram-se 
nas unidades de terapia intensi-
va (UTI). Essa ação permitirá um 
diagnóstico mais preciso, além 
de administrar o tempo dos pro-
fissionais que atuam no local, 
gerando inclusive relatórios so-
bre o quadro clínico do paciente.

O município conta com 3 
centros de combate e tratamen-
to ao coronavirus localizados 
nos bairros Fernão Dias, Vila 
Esperança e Campo da Vila. 
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N
a última semana a pre-
feitura deu um impor-
tante avanço nos tra-
balhos de mobilidade 

urbana em uma das principais 
macro regiões da cidade: Al-
phaville/ Tamboré.

As 07h da manhã de segun-
da-feira(01), foi liberado o trá-
fego de veículo no trecho da 
Av. Yojiro Takaoka, no sentido 
Santana-Barueri, que agora não 
conta mais com semáforo, pro-
porcionando aos motoristas fa-
zer o percurso com mais rapi-
dez e segurança. Esse trabalho 

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Marcio Koch

Imagem da Pista da Yojiro Takaoka, no trecho das obras do túnel, sentido Barueri, foi liberado nessa semana

Prefeitura implantará sistema “Aprova 
Digital” de aprovação de obras e projetos 

possam obter licenças de proje-
tos e obras pela internet, realizan-
do o cadastro, gestão e o trâmite 
de processos na nuvem pelo pró-
prio profissional ou analista.

Para se adaptar a esse novo 
sistema e procedimentos, os pro-
fissionais da Secretaria de Obras 
receberam um treinamento, mi-
nistrado pela Secretaria de Tec-
nologia de Informação.

 Alvará de Construção, Habi-
te-se, Projeto modificativo/ subs-

P
ensando em agilizar a libe-
ração de projetos de obras 
dos moradores e profis-
sionais que atuam na ci-

dade, bem como evitar aglome-
rações por conta da pandemia do 
coronavirus a Secretaria de Obras 
da prefeitura, irá implantar em 
breve o sistema “Aprova Digital”.

Essa ferramenta irá permi-
tir que arquitetos e engenheiros 

titutivo, projeto de reforma, cer-
tidão de uso e ocupação de solo 
são alguns dos trabalhos que po-
derão ser executados e obter a 
aprovação da prefeitura de forma 
online. O objetivo dessa ação é di-
minuir as filas dos atendimentos, 
bem como o deslocamento até a 
secretaria, evitando aglomerações 
e chances de contágio pelo coro-
navirus, além de contribuir com o 
meio ambiente com a redução de 
impressão de documentos.

TECNOLOGIA

Prefeitura inicia construção do 
Parque Municipal do Jardim Itapuã

Os trabalhos de limpeza e 
terraplanagem do local já foram 
realizados, bem como foi inicia-
da a construção dos primeiros 
ambientes do parque, que con-
tará com quadras de esporte, 
playground, academia ao ar li-
vre, concha acústica, entre ou-
tros ambientes.

A prefeitura já inaugurou 4 
parques nos bairros Colinas da 

C
om o objetivo de ampliar 
as áreas destinadas ao 
lazer, recreação e a prá-
tica de atividades físi-

cas e esportivas, a Secretaria de 
Obras da prefeitura deu início a 
construção de mais um parque 
que contemplará os moradores 
do Jardim Itapuã.

Anhanguera, Cidade São Pe-
dro, Jardim São Luís e Jaguarí, 
concluiu os trabalhos do Parque 
Municipal do Parque Santana e, 
além do Jardim Itapuã, está em 
andamento com a construção 
dos parques nas regiões da Fa-
zendinha/Cento e Vinte e Refu-
gio dos Bandeirantes/Cristal Pa-
rk e iniciará em breve o da região 
de Alphaville.

Imagem aérea das obras do Parque Municipal do Bairro Jardim Itapuã

OBRAS

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Ilustrativa

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

“Eu acho que liberou até rápido. Eu acredito que 
vão entregar a obra no prazo, foi muito importante 
essa liberação acontecer antecipadamente” 

Marina Beltrami - Moradora de Alphaville

Bairro Parque Sinai está
100% pavimentado

sário, entre outros que ho-
je encontram-se totalmente 
asfaltados.

Esse trabalho promo-
ve mais comodidade aos 
veículos que trafegam dia-
riamente pelas vias municipais 
e oferece mais segurança para 
os motoristas e pedestres que 
moram em áreas residenciais, 
além da valorização dos imó-

D
ando prosseguimento 
aos trabalhos de melho-
rar a condição das ru-
as e avenidas da cidade, 

na última semana a Secretaria de 
Serviços Municipais da prefeitura 
concluiu a pavimentação do Par-
que Sinai que se junta a bairros 
como Cristal Park, Sítio do Ro-

veis destas regiões. De acordo 
com a secretaria responsável, o 
objetivo é que, até o final do se-
gundo semestre de 2020, todas 
as vias municipais estarão pa-
vimentadas.

Imagem aérea da Rua Mata, que recebeu a camada final de 
asfalto, executada pela equipe de Serviços Municipais (destaque) 
deixando o Parque Sinai totalmente pavimentado

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

Plataforma on-line de ensino auxilia
alunos nas aulas à distância

Os conteúdos são minis-
trados pelos professores dos 
colégios, que encaminham o 
conteúdo e as atividades pela pla-
taforma, que é acessada pelo alu-
no e, em horários determinados, 
professor e aluno interagem em 
uma sala virtual, como se esti-
vessem em uma sala de aula co-
mum. Para quem não tem acesso 
a internet, os colégios disponibi-
lizam os materiais impressos pa-

P
ara que os alunos da re-
de pública de ensino re-
tomem as atividades es-
colares em momentos de 

pandemia, nas últimas sema-
nas, a Secretaria de Educação 
da prefeitura lançou a platafor-
ma online “Inspira” para a rea-
lização das aulas, dando conti-
nuidade ao ano letivo.

ra os alunos, onde, por meio do 
whatsapp ou telefone, agendam 
horário para retirada e devolução 
das atividades, visando não gerar 
aglomerações.

Foram criados grupos de 
Whatsapp para que os estu-
dantes possam tirar suas dúvi-
das e entregar atividades, além 
de terem acesso direto no apli-
cativo Google Meets com cada 
professor.  

A professora de inglês Talita Beltran interage com o aluno Leonardo Silva durante aula on-line

EDUCAÇÃO

Texto: Guilherme Balbino
Foto: Sandro Almeida / Fabiano Martins

Liberação da pista da Yojiro Takaoka faz parte 
da 1ª etapa das obras do Túnel na Praça da Paz

Iniciado em Janeiro, prefeitura libera em tempo recorde trecho da praça da paz, proporcionando maior fluidez ao trânsito na região de Alphaville e Tamboré

faz parte da conclusão da pri-
meira etapa das obras. A pró-
xima fase será a liberação do 
sentido oposto (Barueri-San-
tana), em prosseguimento a 
construção do Túnel na Praça 
da Paz, que ligará as Avenidas 
Marcos Penteado e Universitá-
rio com a Yojiro Takaoka.

Com o “Aprova Digital, a emissão de documentos de obras será feito de forma 100% eletrônica com a expectativa 
de diminuir a substancialmente os prazos dos processos

Passarela da Yojiro Takaoka
Como parte das ações, a pre-
feitura está concluindo as obras 
da passarela com a instalação 
do elevador que fará com que 
idosos e pessoas com mobili-
dade reduzida possam fazer a 
travessia com segurança. 
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EDITAL

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, 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 423.760/2019, e O.S. nº 90.367/2019, Regularização Fundiária Urbana de Interesse 
Específico - REURB-E, modalidade de desdobro do Lote 06 do Loteamento Chácaras 
do Solar Setor III, com área de 1.695,51 m², composto por 02 (dois) lotes, com acesso 
pela Rua Raimundo Nonato de Moraes, distrito, Município e Comarca de Santana de 
Parnaíba - SP, objeto da Matrícula nº 138.736, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Barueri - SP, INTIMA os titulares de domínio, quais sejam: Matrícula n° 
138.736: Babueva Participações e Empreendimentos Eireli; bem como os confrontantes, 
quais sejam: Matrícula n° 146.607 - Lote 05 : Manoel Nunes, e Maria Aparecida da Silva 
Nunes; Matrícula n° 118.158 - Lote 04: Sebastião Babolin, e Lidia Aparecida dos Santos 
Babolin; Matrícula n° 118.160; 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; ainda, para realizar o 
cadastro de desdobro do seu lote, junto ao processo de regularização fundiária do núcleo, 
nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto 
Federal nº 9.310 de 15 de março de 2018 e 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 02 (dois) dias do mês de Junho do ano de dois mil e 
vinte (2.020). Eu, _______ Eriverton Rodrigues da Silva, Prontuário nº. 34.798, Servidor 
Público desta Serventia, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

ATOS OFICIAIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 032/20 – Proc. Adm. nº 428/20

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua Ana Procópio de Moraes, nº 91 – Galpão 1 e 2, Bairro Cento e Vinte – Santana 
de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a empresa MV2 Incorporação, Construção, 
e Consultoria LTDA, para abrigar o DOF – Departamento de Fiscalização Operacional e 
o DET – Departamento de Engenharia e Trânsito, vinculados a Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito, no valor total de R$ 11.895,00 (onze mil e oitocentos e noventa e 
cinco reais) 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, 02 de junho de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Eletrônico n.º 044/2020 – Proc. Adm. n.º 116/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO, visando suprir as necessidades de diversas Secretarias e Coordenadorias 
deste município, pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação ao CATÁLOGOS 
apresentados para este Pregão, a Secretaria requisitante promoveu a análise dos produtos 
ofertados e julgou-os APROVADOS.
Na oportunidade, considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes empresas: AUTOPEL 
AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA para os LOTES: 10 e 23; DALEN 
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI para os LOTES: 02, 03, 05, 
06, 08, 16, 17, 19 e 26; GIGLIOLA RAFAELA LOPES para os ITENS: 01, 12, 14 e 25; 
LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI para os LOTES: 11, 15, 18 e 20 e ORLA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI para os LOTES: 09, 21 e 24.
Em tempo, informamos que o LOTE 13 restou DESERTO e os LOTES 04, 07 e 22 restaram 
FRACASSADOS.

Santana de Parnaíba, 27 de maio de 2020
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 070/2020 – Proc. Adm. nº 221/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE ARQUIVOS 
DESLIZANTES, incluindo a montagem e a assistência técnica, em atendimento ao Centro 
Administrativo do município.
Na oportunidade, considerando o julgamento do presente certame, ADJUDICO e 
HOMOLOGO a licitação supra, a favor da empresa HUFFIX DO BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 084/2020 – Proc. Adm. n.º 0344/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de INSUMOS DE ENFERMAGEM 
II (seringa, fios de sutura, eletrodos, frascos e materiais de consumo em geral), em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de recursos e o julgamento do 
presente certame, ADJUDICO e HOMOLOGO os Lotes e respectivos itens da licitação 
supra, a favor das empresas:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA para o LOTE 16;
DOCTORMED COMERCIAL EIRELI - EPP para os LOTES 06, 12 e 18;
INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA para o LOTE 02;
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI para o LOTE 03;
P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI EPP para os LOTES 04, 
05, 07 e 17;
PONTUAL COMERCIAL EIRELI para os LOTES 10, 13 e 20;
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA para os 
LOTES 01, 14 e 19;
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP para os LOTES 15, 21 e 23.
Em tempo, informamos que os LOTES 08, 09, 11 e 22 restaram DESERTOS ou 
FRACASSADOS.

Santana de Parnaíba, 28 de maio de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 085/20 – Proc. Adm. n.º 345/20
Objeto: Aquisição de COLETORES, CARRINHOS E CONTÊINERES PARA RESÍDUOS, 
COLETOR DE COPO DESCARTÁVEL, CINZEIRO LIXEIRA E EMBALADOR DE GUARDA 
CHUVA, necessários para o gerenciamento de resíduos do Centro Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
Na oportunidade, considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes empresas: 
ELIZABETE MONTEIRO ALVES – ME para os LOTES 01, 02 e 04; e TERRÃO COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA para o LOTE 03.

Santana de Parnaíba, 01 de junho de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 089/20 – Proc. Adm. n.º 353/20
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de PAINÉIS 
DIVISÓRIAS DE VIDRO, DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, PAREDES EM GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL ), FORROS, PORTAS, KIT FERRAGENS, PORTA CORTA-FOGO, incluindo mão 
de obra especializada e todo material necessário para instalação dos objetos no edifício 
do Centro Administrativo da cidade de Santana de Parnaíba.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação aos CATÁLOGOS/FICHAS 
TÉCNICAS apresentados para este Pregão, a Secretaria requisitante promoveu a análise 
dos produtos ofertados e julgou-os APROVADOS.
Na oportunidade, considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da seguinte empresa: AALC 
PORTAS CORTA FOGO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI para o LOTE 04. Em tempo, 
informamos que o LOTE 01, LOTE 02 e LOTE 03 restaram FRACASSADOS.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 092/2020 – Proc. Adm. n.º 363/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL HIDRÁULICO, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Operações Urbanas, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de recursos e o julgamento do 
presente certame, ADJUDICO e HOMOLOGO os Lotes e respectivos itens da licitação 
supra, a favor das empresas: 
BALI COMERCIAL LTDA para os LOTES 01 e 05;
BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA para o LOTE 18 e
NOVA RB  COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para os LOTES 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2020
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 094/2020 – Proc. Adm. nº 378/2020
Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO 
ESPORTIVO FLUTUANTE, em atendimento à Secretaria Municipal de Atividade Física, 
Esporte e Lazer.
Na oportunidade, considerando o julgamento do presente certame, ADJUDICO e 
HOMOLOGO a licitação supra, a favor da empresa RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA LTDA.

Santana de Parnaíba, 02 de junho de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Inexigibilidade nº 007/20 - Processo Administrativo nº 409/20
RATIFICO o processo de dispensa de licitação da Inexigibilidade nº 007/20, Processo 
Administrativo nº 409/20, visando a contratação da empresa Companhia Brasileira de 
Cartuchos - CBC, para o fornecimento de espoleta fulminante calibre .380, em atendi-
mento a solicitação da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba - Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana, com fundamento no Artigo 25 inciso I da Lei de Licita-
ções 8.666/93, no valor total de R$ 29.577,60 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e 
sete reais e sessenta centavos).

Santana de Parnaíba, 27 de maio de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tomada de Preços N.º 007/2020 – Proc. Adm. Nº 284/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL NA RUA  DOMINGOS FERNANDES, S/
Nº - BAIRRO CRISTAL PARK IV -  SANTANA DE PARNAÍBA – SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba vem através deste, informar aos Licitantes da Tomada de Preços supracitada 
que a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA interpôs recurso, 
tempestivamente, contra a decisão da CPL em classificar a empresa ENGECON ABC 
CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA, com alegação de que 
a proposta de preços da empresa apontada apresenta valores inexequíveis. 
Informamos que o prazo para o envio das eventuais contrarrazões é de até 5 (cinco) dias 
úteis contados do próximo dia útil subsequente à esta publicação.

Santana de Parnaíba, 03 de Junho de 2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 102/2020 – Proc. Adm. nº. 418/2020

Objeto: Registro de preços para a prestação de serviços de IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO 
DE PAPEL DE PAREDE E CONFECÇÃO DE PAINÉIS EM MDF PERSONALIZADOS, pelo 
período de 12 meses, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/06/2020, 
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 15/06/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 103/2020 – Proc. Adm. nº 0430/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de EMBALAGENS 
DESCARTÁVEIS (Bandeja de isopor tipo marmitex e bobina de saco plástico picotado), 
em atendimento a este Município por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 
pelo período de 03 meses.
Do Edital: O edital completo (com prazos reduzidos pela metade, nos termos da 
MP 926/20) poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 04/06/20, 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 10/06/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 03 de junho de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 089/20 – Proc. Adm. n.º 353/20
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de PAINÉIS 
DIVISÓRIAS DE VIDRO, DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, PAREDES EM GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL ), FORROS, PORTAS, KIT FERRAGENS, PORTA CORTA-FOGO, incluindo mão 
de obra especializada e todo material necessário para instalação dos objetos no edifício 
do Centro Administrativo da cidade de Santana de Parnaíba.
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 que o LOTE 01, LOTE 02 e LOTE 03 restaram fracassados, na sessão do 
pregão em epígrafe, republico o presente edital.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/06/20, 
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 15/06/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 008/2020 – Proc. Adm. Nº 299/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO ESTÁDIO MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NA RUA JOÃO SANTANA LEITE, S/Nº - CAMPO DA VILA - SANTANA DE 
PARNAÍBA – SP.
Considerando que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
classificação de propostas, fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO a favor da empresa 
JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, o objeto da Tomada de Preços nº 
008/2020.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

---------------------------------------------
COMUNICADO DA 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 a 
documentação enviada para habilitação prévia, bem como a Nota Fiscal (DANFE 
N.º 1.655 – Data: 06/04/20) apresentada em diligência do atestado de capacidade 
relativo ao Pregão Eletrônico n° 070/2020, fica NOTIFICADA a empresa COMERCIAL 
LUCARA – EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 19.169.617/0001-
63, 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 ADMINISTRAÇÃO, 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, 02 de junho de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

De acordo com o Artigo 12, da Lei Federal nº 8689, de 27 de julho de 1993, ficam 
convocados a população, associações de bairro, entidades representativas da sociedade 
civil e demais interessados, a participarem da audiência pública, a realizar-se no dia 26 de 
Junho de 2020, às 11h30, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Porto 
Rico, nº231, Jardim São Luiz, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para análise e 
ampla divulgação do relatório e apresentação de contas do 1º Quadrimestre de 2020, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Santana de Parnaíba.

Santana de Parnaíba, 04 de Junho de 2020.

Dr. José Carlos Misorelli
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, 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° 
416.520/2019, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - REURB-E, 
do Lote 16 Unificado da Quadra 02 do Loteamento Jardim Nina, com área de de 
3.459,57 m², composto por 11 lotes, com acesso pela Rua Cerquilho, e Rua Porto 
Feliz, objeto das Matrículas n°s 132.106, 115.481, 89.682, 89.683, 89.684, 89.685, 
89.686, 89.687, 89.688, 89.689 e 132.104, ambas oriundas do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme croqui anexo, INTIMA os titulares 
do domínio, quais sejam: Matrícula n° 115.481 - Lote 16 da Quadra 02; Matrícula 
nº. 89.682 - Lote 17; Matrícula nº. 89.683 - Lote 18; Matrícula  nº. 89.684 - Lote 19; 
Matrícula nº. 89.685  Lote 20; Matrícula nº. 89.686 - Lote 21; Matrícula nº.89.687 - Lote 
22; Matrícula nº. 89.688 - Lote 23; Matrícula nº. 89.689 - Lote 24; Matrícula nº. 132.106, 
com área de 468,18m²; Matrícula nº. 132.104, com área de 785,38m²: ZPR Holding 
Empresarial Ltda; bem como os confrontantes, quais sejam: Matrícula n° 83.353 - Lote 
15 da Quadra 02: Alfredo dos Reis, e Eugênia Rouffiac dos Reis; Matricula 148.282 
- Lote 25 da Quadra 02: ZPR Holding Empresarial Ltda; e terceiros eventualmente 
interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito 
atingido, advertindo-o que a não manifestação por protocolo, solicitado no site http://
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/cidadao/protocolo.html
, ou, através do e-mail smh.regularizacaofundiaria@santanadeparnaiba.sp.gov.
br, 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, Município e Comarca 
de Santana de Parnaíba/SP, aos 03 (três) dias do mês de Junho do ano de dois mil e 
vinte (2.020). Eu, ______ Lucas Cardoso Boachar - Servidor Público desta Serventia, 
Prontuário n° 34.105, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação



4Ano VIII - Edição 335
De 05 a 10 de junho de 2020

ATOS OFICIAIS

 CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
desta publicação, 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 001/2017 Técnico de Enfermagem: 219- Filomena Patricia Mendes-RG/SP-29.555.300-5; 220- Jaqueline de Andrade 
Barboza-RG/SP-28.566.056-1. Enfermeiro: 167-Marcos Aurélio Rodrigues-RG/SP-17.084.875-9. Nutricionista: 016- Wisner Cardiais 
dos Santos-RG/SP-48.350.175-X. Concurso Público 002/2018 Terapeuta Ocupacional: 007- Elys Angela Turquetti de Oliveira-RG/
SP-35.560.520-X. Concurso Público 008/2018 Oficial Administrativo: 162- Wesley dos Santos Meira-RG/SP-38.648.772-8. Concurso 
Público 001/2019 Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 010- Flavia Euzebio Domingues-RG/SP-43.927.777-2. 
Médico com Especialização em Psiquiatria: 012- Jessica Estima Felicio Abegao-RG/SP-32.544.554-0.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado 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 002/2018 Técnico de Enfermagem: 124- Eliaquim Sousa dos Santos-RG/SP-55.517.585-6; 125- Telma Regina 
Gregorio de Oliveira-RG/SP-27.497.740-0; 126- Larissa de Moura Santos-RG/SP-44.539.760-3; 127- Fabricia Nascimento Oliveira-
RG/SP-45.590.577-0; 128- Vanessa Sorroche de Melo-RG/SP-3539691002; 129- Derivan Ribeiro dos Santos-RG/SP-34.213.167-9. 
Enfermeiro: 061- Rosangela Marques Rios-RG/SP-30.998.236-4; 062- Wagner de Almeida-RG/SP-55.859.348-3; 063- Micheline 
Teixeira de Jesus Pinheiro-RG/SP-54.030.491-8. Médico Plantonista: 049- Renê Martins Arruda-RG/SP-56.345.841-0; 050- Rozali 
Clara de Jesus-RG/SP-29.365.293-4; 051- Daniele Junqueira de Carvalho-RG/SP-44.324.891-6; 052- Pedro Ferro Lima Menezes-RG/
SP-30.309.972.

Santana de Parnaíba, 05 de junho de 2020. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
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