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Sebrae informa semana do MEI 2019, de 20 a 24. 

Durante a semana do MEI, todas as atividades 
do Escritório Sebrae Regional de Botucatu es-
tarão voltadas para tirar dúvidas sobre o funci-
onamento da modalidade e orientar sobre as 
vantagens da formalização, promover oficinas 
de capacitação, apresentar ideias de negócios 
e dar orientação financeira, além de permitir 
que o empreendedor já registre um CNPJ para 

sua atividade. Outros serviços gratuitos, como 
a elaboração da Declaração Anual, impressão 
de DAS e consulta de débitos também estarão 
disponíveis. A programação inclui palestras 
rápidas com orientações práticas e efetivas 
para gestão do negócio; apresentação e estu-
do de casos práticos simulando os desafios do 
empreendedor e permitindo debates e solu-

ções; encontros de negócios; oficinas on-line 
que os espectadores poderão assistir de casa 
e interagir com o facilitador, realizando exercí-
cios e esclarecendo suas dúvidas; e orienta-
ções sobre como obter crédito e aplicá-lo cor-
retamente. Acesse o portal Sebrae para maio-
res informações. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Homologação e Adjudicação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019 - Objeto: Registro de Preços visando aquisição de óleos lubrificantes para a frota Municipal.O Prefeito Municipal HO-
MOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o 
ato do pregoeiro que adjudicou os  itens licitados 02,14,15,16 e 17 lote 01 e  os itens licitados 02,14,15,16 e 17 lote 02 para a empresa licitante vencedora 
Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação-EPP, pelo valor global R$ 121.790,00 (cento e vinte e hum mil , setecentos e noventa reais) os itens 
01,05,06,09,10,11,12,18 e 22 lote 01 e os itens licitados 01,05,06,09,10,11,12,18 e 22 lote 02 para a empresa licitante vencedora Elaine Cristina Candida da 
Silva, pelo valor global R$ 279.419,00 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezenove  reais), os licitados 03,08,13,19 e 21 lote 01 e os itens licita-
dos 03,08,13,19 e 21 lote 02 para a empresa licitante vencedora Ferrarini Comércio de Peças para Tratores LTDA, pelo valor global R$ 115.663,00 (cento e 
quinze mil, seiscentos e sessenta e três reais) , os itens licitados 04,07 e 20 lote 01 e os itens licitados 04,07 e 20 lote 02 para a empresa licitante vencedo-
ra Valentim Martins Neto ME, pelo valor global R$ 133.320,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e vinte reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Pre-
feito Municipal, 14/05/2019. 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 - Eu, José Maria Alves, prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, no uso de minhas atribuições legais, e consi-
derando que o Processo Licitatório na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e em-
preendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil E Fundamental da Rede Pública Municipal e Estadual de Paranapanema/
SP, foi realizado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e a Resolução CD/FNDE 26/2013 e demais legislações aplicáveis à maté-
ria HOMOLOGO, para que produza seus efeitos o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitação. Em consequência, ADJUDICO os itens licitados 
08,16,19,22 e 24 para o agricultor familiar Ailton Pereira Bueno, totalizando o valor global R$ 10.622,00, os itens licitados 03,06 e 20 para o agricultor familiar Alex Plens, 
totalizando o valor global R$ 19.998,72, os itens licitados 05,13,15,16,17,20,23 e 25 para o agricultor familiar Associação dos Agricultores Familiares de Taguaí, totalizando 
o valor global R$ 128.493,97, os itens licitados 04,13 para o agricultor familiar Carlos Fernando Camargo Máximo, totalizando o valor global R$ 19.996,13, os itens licitados 
02,06,08,11,12 e 19 para o agricultor familiar Carlos Henrique Almeida Camargo, totalizando o valor global R$ 18.402,00, os i tens licitados 10 e 19 para o agricultor familiar 
Cristiana de Fátima Brésio, totalizando o valor global R$ 13.886,00, os itens licitados 01,02,12 e 26 para o agricultor famil iar Djalma Rochel, totalizando o valor global R$ 
10.185,00, os itens licitados 02,06,08,11,12 e 19  para o agricultor familiar Ede Carlos Pereira de Camargo, totalizando o valor global de R$ 18.388,87, os itens licitados 
06,13,16,19 e 24 para o agricultor familiar Edivaldo Pereira Camargo, totalizando o valor global de R$ 19.994,35, os itens licitados 07,08, e 18 para o agricultor familiar Ga-
briel Assis Damásio e Outra, totalizando o valor global R$ 19.510,00, os itens licitados 01,03,08,09,16 e 22 para o agricultor familiar Helio de Almeida Camargo, totalizando 
o valor global R$ 13.701,97, os itens licitados 04 e 13 para o agricultor familiar Joaquim do Carmo Máximo, totalizando o valor global R$ 19.996,13, os itens licitados 03,04 
e 15 para o agricultor familiar José Amarildo de Camargo – ME, totalizando o valor global R$ 19.999,59, os itens licitados 04,14,15,21 e 24 para o agricultor familiar Junior 
Cesar dos Santos Camargo, totalizando o valor global R$ 19.997,72, os itens licitados 03,06,10,17 e 20 para o agricultor familiar Leandro dos Santos Camargo, totalizando 
o valor global R$19.995,82, os itens licitados 01,03,08,09,16 e 22 para o agricultor familiar Letícia da Silva Camargo, totalizando o valor global R$18.329,29, os itens licita-
dos 04,15,21 e 24 para o agricultor familiar Rafael dos Santos Camargo, totalizando o valor global R$18.782,80, os itens lici tados 09,19 e 21 para o agricultor familiar Ro-
berto Oliveira Belchior, totalizando o valor global R$ 8.697,90, os itens licitados 01,04 e 26 para o agricultor familiar Rui  Suero de Almeida, totalizando o valor global 
R$12.749,00, os itens licitados 01,03,08,09,16 e 22 para o agricultor familiar Tatiane da Silva Camargo, totalizando o valor global R$ 14.042,29, os itens licitados 02,09 e 11 
para o agricultor familiar Vanessa Nakagawa, totalizando o valor global R$ 6.427,20. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 08/05/2019. 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
20/2019 cujo objeto é a aquisição de uma ambulância, zero quilômetro, tipo A, simples remoção, tipo furgão, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do edital. Os 
envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 06 de junho de 2019. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo 
dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site 
www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações no setor de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José 
Maria Alves – Prefeito Municipal, 14/05/2019. 

 

Nos termos do disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no disposto no inc. IV do art. 24 da mencionada legislação para a 
contratação da empresa Botutrans – Transporte de passageiros LTDA-EPP, e da empresa Conopar – Cooperativa Nova Paranapanema para a prestação de serviços de 
transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de ensino, através de veículos apropriados, por um período de 90 (noventa) dias e pelo valor global de R$ 3.040.757,96 
(três milhões quarenta mil setecentos e cinquenta e sete reais, noventa e seis centavos). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 10/05/2019. 

Aviso de Licitação 

Aviso de Ratificação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Processo: nº 005/2019  

Beneficiário: PEDRO DO PRADO RIBEIRO  

Benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Início do benefício: 13 de maio de 2019 

Dispositivo legal: Artigo 30 “caput” da Lei Municipal n. 595/2001 cc. Artigo 6º da EC 41/2003.  

Data da Concessão: 10 de maio de 2019 

 
Paulo Rubens Guimarães Seawright 

Presidente 

ERRATA 

POR ERRO DE DIAGRAMAÇÃO DESCONSIDERAR A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO 005/2019 FEITA NA EDIÇÃO 

120/2019, DATADA EM 10 DE MAIO DE 2019,  ÀS  FOLAS 06, PASSANDO A CONSIDERAR A PUBLICAÇÃO ABAIXO 

Concessão de Aposentadoria 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

 

 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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