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Institucionais 

O presidente do CMDCA Waldir Luiz dos Santos junto com o pre-

feito Zé Maria, entregou os diplomas dos conselheiros tutelares 

eleitos no pleito de 2019, os quais vão atuar na pasta pelo quadriê-

nio 2020 / 2024. A solenidade foi informal e aconteceu nas depen-

dências do salão de reuniões da secretaria do Social, na presença de 

secretários e convidados. “Quero desejo boa sorte nesta nova em-

preitada, sei do trabalho árduo que todos têm pela frente, mas tam-

bém sei da capacidade e dedicação de cada um, por isso sucesso e 

que Deus abençoe a todos”. Disse o prefeito ao entregar os diplo-

mas. O presidente do CMDCA Waldir Luiz popularmente conheci-

do por Luizinho, também desejou boa sorte aos eleitos e agora di-

plomados. Após a entrega dos diplomas, os conselheiros eleitos as-

sinaram o termo de posse e devem já dar início aos trabalhos na 

sexta feira 10. A nova equipe de conselheiros ficou assim definida: 

Tabata Fernanda Oliveira Medeiros Pereira, Antonio Carlos Guima-

rães Junior, Raquel de Almeida Travassi, Aldrim de Oliveira Silva e 

Simone Carlin Rochel que assumiu como 1ª suplente já que ouve a 

desistência da conselheira eleita Mariana Aparecida Mingote Au-

gusto. Os suplentes ficaram assim definidos: 2] suplente Romini-

gue dos Santos Rodrigues, 3ª suplente Julia Adriane Ferreira Do-

mingues e 4ª suplente Aline dos Santos Didomenico. Após o encer-

ramento da solenidade foi oferecido um café para os participantes 

que aproveitaram a oportunidade para trocar ideias e pôr a conversa 

em dia. 

Conselheiros Tutelares são diplomados  

DIGA NÃO ÀS DROGAS!!! 
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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 
03/2020 cujo objeto é Registro de Preços para eventual aquisição de materiais necessários para os trabalhos do laboratório regional de prótese dentária, 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 23 de janeiro de 2020. 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 si-
las.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 10/01/2020. 

 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 
04/2020 cujo objeto é contratação de empresa especializada para fornecimento de software de sistema de gestão integrado em saúde, educação e assistência social, inclu-
indo implantação, conversão e treinamento, conforme especificações constantes no 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 28 de janeiro de 2020. 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. Mai-
ores informações no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
10/01/2020. 

Extrato de Contrato  
CONTRATADO: ALMEIDA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 

CONTRATO Nº 74/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019 

DATA DA ASSINATURA: 19/12/2019 - VIGÊNCIA: 18/12/2020 

OBJETO: Aquisição de gás de cozinha (P45 e P13) e galões de água para Secretaria Municipal de Educação. 

VALOR GLOBAL: R$ 30.396,00 (trinta mil, trezentos e noventa e seis reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 19/12/2019. 

Extrato de Contrato  

Continua nas fls 04 ... 
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Continuação do Termo de Posse  
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Extrato de Contrato 

Contrato n°.21/2019 

Objeto: 1.1 – O presente Edital tem como objeto a Contratação de empresa especializada para organização e realização de concurso público, visando o provimento 

de cargos permanentes no quadro de servidores da Câmara Municipal de Paranapanema, compreendendo o planejamento, organização e execução de todo o processo, 

conforme especificações constantes no anexo IX do instrumento convocatório. 

1.2 – O objeto contratado poderá sofrer em decorrência da presente licitação, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial nos termos do artigo 65, § 

1º, da Lei 866/93. 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA. 

Contratado: O.M. Consultoria Ltda – CNPJ/MF sob o n° 60.001369/0001-40 

Valor: Remuneração pelas taxas de inscrições. 

Duração do Contrato – O presente contrato terá o prazo de vigência de 1(um) ano, prorrogável por igual, contado da assinatura, podendo ser revogada ou anulada, res-

guardada a ampla defesa e contraditório. 

Assinatura: 08/01/2020. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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