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Rua Pedro Alves recebe extensão de rede elétrica 
A referida via pública está localizada na Vila Maria, 

uma travessa ada rua Elizario Pereira de Melo, em 

frente a rodoviária, e esta semana recebeu uma 

extensão de rede elétrica para futura iluminação, 

sendo este um pedido dos moradores do local. 

Para viabilizar o benefício uma reunião aconteceu 

no gabinete do prefeito em meados de maio, onde 

participaram moradores interessados e um verea-

dor. Depois dos trâmites burocráticos cumpridos 

os serviços foram realizados no dia 13 e agora já 

está sendo programada a instalação dos braços 

para iluminação pública que deverá acontecer nas 

próximas semanas. “Os braços de iluminação não 

foram colocados nesta etapa por fazer parte de 

outro cronograma, que vão beneficiar mais algu-

mas ruas”. Disse o prefeito. As ruas que estão no 

cronograma de iluminação são: Voluntários Holan-

deses que fica ao lado do Bosque Chico Valim e a 

rua Pedro Alves, já as ruas Hildebrando Araújo na 

Vila Leme e rotatória da Praça da Bandeira, vão 

ser beneficiadas com a troca das lâmpadas que 

estão queimadas. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Licitação  
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 27/2019 cujo objeto é o Registro de Preços para eventuais aquisições futuras de massa e emulsão asfáltica, de acordo com o Ane-
xo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 28 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, 12/06/2019. 
 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 

Presencial Nº 28/2019 cujo objeto é a aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Paranapanema, 

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 02 de julho 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, 12/06/2019. 

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:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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PRÓXIMA SESSÃO 

Quinta feira, 13 de junho de 2019 

20 hs. 

Termo de Ratificação  

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13/2019 

DISPENSA Nº 08/2019 

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. 08/2019 para contratação da Empresa para: 1.1. Integrar e sistematizar toda 

legislação municipal de Paranapanema, realizando ainda os processos de Indexação, Consolidação, Compilação e Versionamento das normas por meio da 

plataforma online Leis Municipais – com direcionamento ao website oficial da Câmara – mantendo também a continuidade do trabalho e atualização das 

informações durante a vigência contratual. 

1.2. Fornecer ainda, recursos exclusivos para os servidores municipais através de contas individualizadas no sistema, a fim de propiciar maior facilidade, 

agilidade e eficiência na consulta pela legislação da sua cidade, bem como demais municípios e estados do pais que já integram a plataforma.  

1.3 Implantação e publicação online do compêndio – 2.000 Normas - dos Atos Oficiais de efeito externo (Lei Orgânica, Regimento Interno, Leis Comple-
mentares, Leis Ordinárias), em arquivos no formato de texto editável (html) e imagem (pdf); 

1.4. Atualização dos Atos Oficiais expedidos pelo Município durante a vigência contratual;  

1.5. Indexação das normas mencionadas na íntegra dos textos – Interligação e acesso imediato, com único clique, ao conteúdo da respectiva legisla-
ção municipal e estadual, quando mencionadas dentro da própria legislação municipal;  

1.6. Consolidação por dentro do texto, Compilação e Versionamento das normas, criando Histórico de alterações (versões específicas do conteú-
do de cada norma alterada, a fim de permitir acesso à íntegra, em qualquer data, sem as modificações posteriores) ; 

1.7. Publicação e pesquisa de documentos administrativos de efeito interno, com possibilidade de acesso exclusivo e restrito aos servidores mu-
nicipais; 

1.8. Acesso exclusivo a banco de dados – Pesquisa Nacional – compreendendo mais de 4 milhões de normas Municipais e Estaduais, em um único 
ambiente de pesquisa, por meio de contas individualizadas aos servidores municipais; 

1.9. Acesso a canal de notícias/matérias sobre leis criadas em todo território nacional; 

1.10. Acesso às ferramentas para acompanhamento e notificações por termos específicos, em tempo real, acerca de novas Normas disponibilizadas no 
banco de dados por quaisquer municípios integrados no sistema, determinando sua publicação na forma legal como condição de sua eficácia.  

                               

                        Estância Turística de Paranapanema, em 12 de junho de 2019. 

WALTER KLEY MENCK 

Presidente 

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 
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