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Institucionais 

Milhares de paranapanemenses ainda não fizeram a biome-

tria, segundo o cartório eleitoral de Avaré, responsável pela 

nossa zona eleitoral. Nesta semana, o cartório comunicou ofi-

cialmente a redução no horário de atendimento aos paranapa-

nemenses que até então era das 8 hs da manhã até às 20 hs 

de segunda a sexta feira. Agora, o novo horário de atendi-

mento será das 12 hs às 19 hs e a data limite para o eleitor 

fazer o cadastramento biométrico é 13 de dezembro, e não 

mais dia 19, lembrando que a medida entrará em vigor a par-

tir de segunda feira dia 18. Importante lembrar que o cidadão 

(ã) que deixar de fazer o cadastro biométrico, estará impedido 

de votar, tendo seu título de eleitor cancelado, não poderá 

prestar concurso público, tirar passaporte, fazer empréstimos 

em instituições financeiras federais entre outros benefícios. 

Para facilitar a vida dos eleitores de Paranapanema, o cartório 

eleitoral de Avaré disponibilizou equipamentos e a municipali-

dade funcionários, o cadastramento biométrico está sendo fei-

to na Câmara Municipal. Exerça seu direito de cidadania e ga-

ranta o direito de votar. Cadastre-se!!! 

Cartório Eleitoral reduz horário de atendimento e antecipa data final para fazer a biometria 

Secretaria de obras libera trânsito na entrada da cidade 

Conforme informado na matéria do dia 20, a secretaria de 

obras está liberando o trafego de veículos na rua Manoel Do-

mingues Leite, entrada da cidade, sem a conclusão dos traba-

lhos, ou seja, sem a colocação da massa asfáltica. A medida 

se faz necessário para teste de trafegabilidade e resistência 

do solo, que já passou pelas três fases de compactação. 

“Importante fazer este teste de resistência na malha viária 

antes de colocar a massa asfáltica, caso haja algum ponto 

com baixa resistência, vai aparecer e podemos corrigir, garan-

tindo assim um serviço de qualidade”. Comentou o secretário 

de obras André Carlos. Enquanto a via passa pelo teste, os 

serviços vão se concentrar no trecho da rua Elizario pereira de 

Melo, com a retirada das lajotas e preparação do solo. 

“Lembramos os senhores motoristas e usuários da via Manoel 

Domingues Leite, que o tráfego de caminhões e ônibus, ainda 

estão proibidos para acesso à cidade, para evitar transtornos, 

para saída o trafego está liberado. Outro detalhe é quanto ao 

estacionamento na rua Manoel Domingues Leite, que enquan-

to estiver em obras está proibido de ambos lados”. Informou 

o Diretor de Trânsito Interino Jorge Finelli. Assim que os tes-

tes e correções forem realizados, a empresa JBS deverá con-

cluir os trabalhos com a colocação da massa asfáltica. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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Termo de Homologação  

 
PROCESSO Nº 018/2019 

EDITAL Nº 005/2019 

OBJETO: Aquisição de 119 poltronas de auditório rebatíveis instaladas no Plenário Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, sendo 

116 poltronas normais, 01 poltronas PMR (Pessoas com mobilidade reduzida) e 02 poltronas para pessoas obesas conforme especificações do Anexo I do edital.  

Fica homologado de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e a Lei de Licitações nº 8.666/93, suas alterações, demais regulamentos que regem a matéria e, 

em conformidade com a Ata da Sessão de Julgamento, lavrada em 14 de novembro de 2019, por haver apresentado o menor preço, HOMOLOGO o resultado proferido 

pela Pregoeira, no processo acima mencionado, em favor da empresa Vector Móveis Corporativos LTDA, pelo valor Global de R$ 126.914,00 (Cento e Vinte e Seis Mil, 

Novecentos e Quatorze Reais).     

 

Paranapanema, 18 de novembro de 2019 

 

Walter Kley Menck 

Presidente da Câmara 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Processo  Nº 003/2019 

Termo de Homologação e Adjudicação  

PROCESSO Nº 021/2019 

EDITAL Nº 006/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartões 

eletrônicos magnéticos) de vale alimentação para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados e localizados exclusivamente no mu-

nicípio de Paranapanema para aproximadamente (22) servidores da Câmara Municipal de Paranapanema, por um período de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Muni-

cipal nº 1.278 de 2019, conforme especificações do Anexo I do edital. 

Fica homologado e adjudicado de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e a Lei de Licitações nº 8.666/93, suas alterações, demais regulamentos que regem a 

matéria e, em conformidade com a Ata da Sessão de Julgamento, lavrada em 14 de novembro de 2019, por haver apresentado o menor preço, HOMOLOGO e ADJUDI-

CO o resultado proferido pela Pregoeira, no processo acima mencionado, em favor da empresa Solucard Administradora de Cartões e Convênios LTDA, pelo 

Valor Taxa Administrativa de R$ -0,67 (taxa negativa zero vírgula sessenta e sete centavos), valor mensal R$ 1.966,80 (Um mil novecentos sessenta seis reais 

e oitenta centavos) e o valor global de R$ 23.601,60 (vinte três mil seiscentos e um reais e sessenta centavos).     

 

Paranapanema, 18 de novembro de 2019 

 

Walter Kley Menck 

Presidente da Câmara 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Processo Nº 004/2019 
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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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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