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Vacinação com gripe Influenza, está aberta para a população em geral a partir de hoje, dia 3 

Seguindo orientação da Divisão de Imunização do Esta-

do de São Paulo, todos os municípios estão disponibili-

zando a vacina contra a gripe Influenza para a popula-

ção em geral, respeitando a idade mínima de 6 meses. 

A secretaria da saúde alerta que apesar de estar dispo-

nibilizando a vacina, o estoque é limitado, ou seja, não 

existe doses suficiente para atender a população como 

um todo. Além do estoque não atender a todos, o servi-

ço de imunização ainda reservará a 2ª dose da vacina-

ção para as crianças, lembrando que não há previsão 

para receber novas doses. Entre os grupos de maior 

risco e que foram priorizados na campanha de vacina-

ção que se encerrou no dia 31 de maio, as crianças 

foram as que menos compareceram para tomar a pri-

meira dose. O serviço de imunização pede aos pais e 

responsáveis que ainda não levaram seus filhos para 

tomar a dose da vacina, que procurem o serviço de sa-

úde mais próximo de sua casa para aplicação da vaci-

na.  Mesmo que seus filhos estejam com tosse, espir-

rando ou qualquer outro sintoma que não seja febre, 

você deve procurar o serviço de saúde para receber 

orientação. Alertamos mais uma vez, que a disponibili-

zação da vacina contra a gripe influenza para a popula-

ção em geral é só enquanto durarem os estoques, por 

isso, o quanto antes as pessoas interessadas em tomar 

a vacina devem procurar os postos de atendimento. A 

campanha de vacinação deste ano tinha como meta 

vacinar 90% dos grupos de maior risco indicados pelo 

serviço de Imunização do Estado de São Paulo. Segun-

do a secretaria da saúde, a meta ainda não tinha sido 

atingida até o último dia da campanha, 31 de maio. 

Lembre-se vacinar é mais que prevenir, é um ato de 

amor.  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Revogação 

AVISO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 
JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal de Paranapanema, no uso de suas atribuições legais e por interesse público decide com base no fundamento do artigo 49, com 
parágrafo 3º, da Lei 8.666/93 pela REVOGAÇÃO do referido processo cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável através de 
caminhão pipa para atender o bairro do Mato Dentro, conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste edital. Paranapanema/SP, José 
Maria Alves – Prefeito Municipal, 27/05/2019. 

Extrato de Termo Aditivo de Reajuste Contratual 

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA 
CONTRATO N°: 91/2013 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013 
OBJETO: Execução de obra de construção de 132 (Cento e trinta e duas) unidades habitacionais do tipo TI33B-01 - 02 dormitórios mais serviços de infra-estrutura, no em-
preendimento denominado “Conjunto Habitacional Paranapanema E”, nesta cidade de Paranapanema/SP, conforme anexo Projetos, Planilhas e Memorial Descritivo, em 
atendimento ao Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/400/2012, celebrado entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo – CDHU. 
DO REAJUSTE DE VALOR: O valor global do presente contrato fica reajustado em R$ 861.960,92 (oitocentos e sessenta e um mil novecentos e sessenta reais e noventa 
e dois centavos), conforme cálculos apresentados pelo Setor de Engenharia e na forma estabelecida no Convênio celebrado entre o Município e a CDHU, atualizando-se o 
valor global do contrato para R$ 12.515.030,63 (doze milhões quinhentos e quinze mil, trinta reais e sessenta e três centavos) nos termos da Cláusula 3.2 do Instrumento 
original. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 27/05/2019. 

Extrato de Contrato 

CONTRATADA: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

CONTRATO N°: 07/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017 

DATA DA ASSINATURA: 11/04/2019 - VIGÊNCIA: 10/04/2020 

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE). 
VALOR (R$): 189.900,00 (cento e oitenta e nove mil novecentos reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 11/04/2019. 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
24/2019 cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório para os Departamentos Administrativos da Prefeitura Municipal de Parana-
panema, 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 14 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 na Divisão de Licitações, fone (014) 3713-
9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 31/05/2019. 
 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
25/2019 cujo objeto é Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do paço municipal e das demais secretarias, 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 25 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 si-
las.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 03/06/2019. 

 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
26/2019 cujo objeto é a aquisição de materiais para manutenção do aparelho de raio X do Hospital Municipal Leonardus van Melis, conforme especificações constantes no 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 26 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 na Divisão de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou dani-
la.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 03/06/2019. 

Aviso de Licitação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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Edital de Convocação 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2019 

 

Pelo presente Edital, o Prefeito da Estância Turística de Paranapanema Sr. JOSÉ MARIA ALVES, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, do Concurso 
Público 01/2018, homologado pelo Decreto nº 1.729 de 20 de junho de 2018, publicado em 21/06/2018, por motivo de desistência do 04° classificado. 

 

 

Manifestar interesse pela vaga ou comparecer à Rua Avaré, nº 330 – Setor de Recursos Humanos, no prazo de 05 dias úteis a partir da data da publicação, 
no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00. O não comparecimento ou a ausência de manifestação no prazo acima implicará na desistência da va-
ga. 

JOSÉ MARIA ALVES 

3.03 – ENGENHEIRO CIVIL 

Clas
s 

Inscrição Candidato Documento Total Data Nasc. 

05 2000032145 PAULO RICARDO GORDIANO 49.754.545-
7 

82,5 17/07/1994 

Abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Escolha do Conselheiros Tutelar para o exercício 2020/2024. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância Turística de Paranapanema/SP, torna pú-

blico a abertura para inscrições para o processo de escolha dos cinco membros titulares e suplentes, do Conselho Tute-

lar de Paranapanema, para o quadriênio 2020/2024 (de 10 de janeiro de 2020 a 09 de janeiro de 2024), com a remune-

ração de R$ 1509,78, 40h/semanais. 

 

O edital para as inscrições se encontram no site https://www.directacarreiras.com.br. 

 

Para se inscrever o candidato deverá se dirigir à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no endereço 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, nº 1285, centro, Paranapanema/SP, de 31/05/2019 a 14/06/2019, das 7h30 as 16h, 

com os  documentos que comprovam os requisitos para candidatura de Conselheiro Tutelar da Estância Turística de 

Paranapanema, são: 

 

I - reconhecida idoneidade moral, atestada por (02) duas pessoas alistadas eleitoralmente no município ou área de juris-

dição do respectivo Conselho Tutelar, observados impedimentos legais relativos a grau de parentesco, constante no 

ANEXO IV; 

II - idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos na data da inscrição de candidatura: 

Original e cópia de documento de identidade civil. 

III - residir e ter domicílio eleitoral no município de, no mínimo, 02 (dois) anos, comprovadamente: 

Original e cópia de comprovante de residência em nome do candidato, dos pais, cônjuges ou do(a) companheiro(a), da-

tados de forma a demonstrar o transcurso de 02 anos, sendo necessário 1 (um) documento para o inicio da contagem 

do prazo e 1 (um) documento do mês anterior a data a inscrição. 

IV - possuir escolaridade de ensino médio, ou correspondente, no mínimo, na data da inscrição de candidatura: 

Original e Cópia do Certificado de Conclusão do ensino médio ou cópia autenticada do histórico escolar; 

V - apresentação das certidões negativas da Policia Civil, Polícia Federal e da Justiça Estadual e Justiça Federal; 

VI - apresentação de declaração que ateste que tem disponibilidade de exercer a função pública de Conselheiro Tutelar 

em caráter exclusivo, sob pena das sanções legais. 

VII- Estar em pleno gozo de seus direitos políticos: 

a) Certidão Original expedida pelo Cartório Eleitoral. 

VIII - 02 (duas) fotos 3/4 recente, datada nos últimos 90 dias. 

Processo Seletivo para Conselheiros Tutelar 

... Continua nas folhas 4 ... 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
https://www.directacarreiras.com.br
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ACOMPANHE AINDA O CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR - EXERCÍCIO 2020/2024 

 

 

DESCRIÇÃO DATA / PERIODO 

1. Publicação do Edital 29 de maio de 2019 

2. Período para requerer registro de candidatura 31/05/2019 a 14/06/2019, das 7h30 as 16h 

3. Análise da Comissão Eleitoral dos pedidos registro de candidatura 17 a 18 de junho de 2019 

5. Publicação das inscrições homologadas pelo CMDCA 19 de junho de 2019 

6. Prazo para qualquer cidadão impugnar os candidatos 19 a 25 de junho de 2019 

7. Prazo para análise de impugnações pelo CMDCA 26 a 28 de junho de 2019 

8. Publicação das impugnações 28 de junho de 2019 

9. Decisão da Comissão Eleitoral referente às impugnações das candidaturas 01 de julho de 2019 

10. Publicação dos inscritos habilitados para realizar a prova escrita; 01 de julho de 2019 

11. Prova escrita; 21 de julho de 2019 

12. Publicação dos Resultados da Prova escrita 02 de agosto de 2019 

13. Prazo para impugnação do resultado da prova escrita; 02 a 07 de agosto de 2019 

14. Resultado dos recursos e Publicação com os nomes dos candidatos habilitados - Homo-
logação 

13 de agosto de 2019 

15. PROCESSO AVALIATIVO, por meio de avaliação psicológica específica- Caráter Elimi-
natório 

19 a 22 de agosto de 2019 

16. Publicação dos Resultados da Prova eliminatória. 23 de agosto de 2019 

17. Prazo para recurso 26 a 30 de agosto de 2019 

18. Resultado dos recursos e Publicação com os nomes dos candidatos habilitados – Homo-
logação para Eleição (votação) 

03 de setembro de 2019 

19. Período da propaganda eleitoral e locais de votação 04 de setembro a 03 de outubro de 2019 

20. DATA DA ELEIÇÃO 06 de outubro de 2019 

21. Entrega das urnas nos locais de votação e ELEIÇAO 06 de outubro de 2019 

22. Apuração dos votos após chegada das urnas 06 de outubro de 2019 

23. Decisão dos Recursos (Comissão Eleitoral e MP) 07 de outubro de 2019 

24. PUBLlCAÇÃO DO RESULTADO 08 de outubro de 2019 

25. Diplomação dos escolhidos e suplentes 09 de janeiro de 2020 

Posse dos Escolhidos e suplentes 10 de janeiro de 2020 

... Continuação do Processo Seletivo para Conselheiros Tutelar ... 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Termo de Ratificação 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 16/2019 

DISPENSA Nº 10/2019  

WALTER KLEY MENCK, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no uso das atribuições legais conferidas pelo 

artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 RATIFICA o Processo de Dispensa nº. 10/2019 para aquisição de doze (12) unidades de nobreaks 700VA BIV, deter-

minando sua publicação na forma legal como condição de sua eficácia.  

                                            Estância Turística de Paranapanema, em 03 de junho de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK 

Presidente 

 

Publicado na Secretaria da Câmara na data supra. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Sem Atos Oficiais nesta Edição 

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
http://www.paranapanema.transparencia.inf.br/wp-content/uploads/2018/11/1264.pdf
mailto:administracao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:agricultura@paranapanema.sp.gov.br
mailto:meioambiente@paranapanema.sp.gov.br
mailto:social@paranapanema.sp.gov.br
mailto:educacao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br
mailto:gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br
mailto:governo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:obras@paranapanema.sp.gov.br
mailto:procuradoria@paranapanema.sp.gov.br
mailto:secsaude@paranapanema.sp.gov.br
mailto:planejamento@paranapanema.sp.gov.br
mailto:fernanda.turismo@paranapanema.sp.gov.br
mailto:vias@paranapanema.sp.gov.br
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