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SEBRAE apresenta programa para Desenvolvimento Local 

Representantes do SEBRAE estiveram reunidos com o 

prefeito, assessores e representantes da ACIAPAR, para 

discutirem assuntos relacionados ao programa Desen-

volvimento Local. O programa do SEBRAE tem a finali-

dade de dar suporte técnico à pequenos empreendedo-

res e também às tendências empreendedoras que se-

jam apontadas pela prefeitura. O programa funciona 

em parceria com a Prefeitura e Associação Comercial, 

onde juntos buscam na tendência empreendedora 

apontada, reunir os MEIs e empresários já estabeleci-

dos ou não, em um seguimento, e dar 

todo suporte técnico para que a empre-

sa e o empresário obtenham sucesso no 

empreendedorismo. Buscando num 

cronograma específico montado pelo 

SEBRAE, trilhar caminhos favorecidos 

aos empreendedores, o programa traz 

inúmeros benefícios como a Desburo-

cratização, Salas do Empreendedor e 

SEBRAE Aqui, Agente de desenvolvi-

mento Local através de qualificação de 

funcionário indicado pela Prefeitura, 

Compras governamentais e Agricultura 

Familiar. Feiras e Eventos, Encontros, Rodadas e Ses-

sões e o Inova Olhar, também fazem parte do cronogra-

ma a ser seguido, assim como a Ativação da Governan-

ça Local, Agente de Coordenação Institucional, Projetos 

Vocacionais e Sebraetec. O JEPP – Jovens Empreende-

dores Primeiros Passos, Crescendo e Empreendendo e 

Escola Superior de Empreendedorismo, também fazer 

parte do ciclo.  Após a apresentação do programa ao 

prefeito, ficou definido que a municipalidade vai anali-

sar os investimentos por parte da Prefeitura e identifi-

car qual a maior tendência de negócio a ser apontada 

para que os técnicos do Sebrae possam desenvolver o 

programa. Para melhor entender a sistemática do pro-

grama, vamos simular uma situação: Digamos que a 

tendência do município de Paranapanema seja o turis-

mo, já que temos uma grande extensão de água que é 

o atrativo para o turista. Dentro do nicho “turismo” 

temos diversos seguimentos e digamos que o apontado 

seja a alimentação. A prefeitura identificará as pessoas 

que estão no ramo da alimentação como restaurantes, 

pizzaria, alimentação artesanal como a confecção de 

queijos, compotas de frutas, salgados, doces, peixes, 

embutidos entre outros, e apresentará o programa. 

Após a aceitação de todos ou parte dos convidados, 

que atendam o mínimo de participantes exigidos pelo 

programa, que é de pelo menos 15 empreendedores, 

entra o Sebrae que vai apresentar a sistemática do pro-

grama e o tempo de qualificação. Depois de concluído 

o tempo de qualificação o Sebrae junto com a prefeitu-

ra organizará um evento para entrega dos certificados 

e apresentação dos novos empreendedores à socieda-

de. É a prefeitura pensando no micro e pequeno em-

preendedor. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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 Aviso de Suspensão de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 – Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos de  materiais para limpeza, artigos de higiene e des-
cartáveis para atender a demanda do Hospital Municipal e das demais unidades básicas de saúde.A Comissão Permanente de Pregão comunica para co-
nhecimento dos interessados devido o pedido de impugnação da empresa Auge Clean Ltda, suspende-se o certame para analise do mesmo, desta feita fica 
SUSPENSA “sine-die” a licitação Pregão Presencial nº 30/2019, cuja abertura estava marcada para dia 11/07/2019 às 09h00min. Maiores informações pelo 
telefone (14) 3713-9241 ou email: silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 05/07/2019. 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modali-
dade Pregão Presencial Nº 34/2019 cujo objeto é a aquisição de gás de cozinha (P45 e P13) e galões de água para Secretaria Municipal de 
Educação, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser proto-
colados até as 09h00min do dia 23 de julho de 2019. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a dispo-
sição 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 dani-
la.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 05/07/2019. 

 Aviso de Licitação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

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
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mailto:educacao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br
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