
 

 

 1 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano II   Edição nº 141 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Segunda feira, 10 de junho de 2019 16:47:09 

Campanha que destaca a importância da doação de sangue começou 1º de junho 

No dia 1º de junho, começou a campanha para doação 

de sangue, destacando a importância deste ato tão no-

bre, singelo e que é gratuito. O mês de junho conheci-

do tipicamente por um período de temperaturas bai-

xas, desencadeia uma incidência de infecções respirató-

rias, as universidades estão geralmente em provas, as 

escolas também e ainda se iniciam as férias escolares.  

É uma época que se costuma registrar quedas significa-

tivas nos estoques dos bancos de sangue, públicos e 

privados.  A campanha iluminará com a cor vermelha, 

durante todo mês, instituições públicas e privadas, pré-

dios históricos e monumentos em diferentes localida-

des do país. Serão feitas ações especiais durante a se-

mana do Dia Mundial do Doador de Sangue, que é co-

memorado no dia 14 de junho. No estado de São Paulo, 

pela Lei 16.386/2017, a campanha junho vermelho, 

ganhou status e passou a ser promovida em todo país. 

Só mesmo quem passa por uma situação desesperado-

ra de ver um ente querido ou amigo precisando de san-

gue para sobreviver e os estoques zerando, é que toma 

consciência da importância da doação de sangue, prin-

cipalmente nesta época do ano em que as quedas são 

registradas em todo país.  São inúmeros os fatos que 

ocorrem no cotidiano de um hospital, que atendem 

desde vítimas de acidentes de trânsito e da violência 

urbana até os portadores de doenças que requerem 

transfusões sanguíneas como câncer, anemia entre ou-

tras patológicas. Isso inclui também os procedimentos 

cirúrgicos de alta complexidade, como transplantes e 

cirurgias cardíacas. Podemos destacar ainda que a de-

manda de sangue permanece inalterada, enquanto que 

a redução da oferta nos estoques dos hemocentros, cai 

consideravelmente. Buscando dados em pesquisas rea-

lizadas recentemente, uma de 2017, realizada em par-

ceria por uma entidade voltada ao incentivo de doado-

res e o Datafolha, revelou que cerca de 92% dos brasi-

leiros disseram não ter doado sangue entre junho de 

2016 e junho de 2017. O levantamento revela também 

que, além do período de férias escolares o clima com 

temperaturas mais baixas, feriados e dias chuvosos 

também impactam negativamente nos hemocentros, 

que chegam a registrar queda de 30% em seus esto-

ques. Outro dado importante apontado pela pesquisa, 

diz que 39% dos brasileiros afirmaram não conhecer o 

próprio tipo sanguíneo.  O estudo ouviu 2771 entrevis-

tados em todo país, e mostrou que o desconhecimento 

entre os homens é de 44%, índice considerável em rela-

ção às mulheres com 35%.  Já a maioria dos jovens, ou 

seja, 52% com faixa etária entre os 16 e 24 anos, desco-

nhecem esse aspecto de seu próprio corpo. A recomen-

dação da Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 

que cada país tenha, entre 3% e 5% de sua população 

doadora de sangue frequente. No brasil, o índice fica 

em 1,8%, enquanto em alguns países da Europa, cerca 

de 7%.   

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 – Objeto: aquisição de uma ambulância, zero quilômetro, tipo A, simples remoção, tipo furgão, para que produza seus 
efeitos, o Prefeito Municipal HOMOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93 
e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou o item licitado para a empresa licitante vencedora NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
- EPP pelo valor global de R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
07/06/2019. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 – Objeto: aquisição de duas ambulâncias, zero quilômetro, tipo A, simples remoção, tipo furgão, para que produza 
seus efeitos, o Prefeito Municipal HOMOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI  do art. 43 da Lei 
8666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou o item licitado para a empresa licitante vencedora NOBELA COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA-EPP pelo valor global de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 07/06/2019. 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 – Objeto “contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema pedagógico estruturado de ensino para 
alunos e professores da educação infantil, ensino fundamental I e fundamental II, incluído coleção para o ensino da língua inglesa para alunos de 4 e 5 anos 
com formação continuada e capacitação de docentes e gestores, fornecimento de recursos pedagógicos e materiais didáticos e de apoio, e, ainda, disponi-
bilização de portal educacional para gestores, alunos e professores”, o Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos o julgamento proce-
dido pela Comissão Permanente de Licitações com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93. Em consequência, ADJUDICOU o objeto licitado para a em-
presa PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA pelo valor global de R$ 789.180,00 (setecentos e oitenta e nove mil cento e oitenta reais). Paranapane-
ma/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 07/06/2019. 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 - objeto a “contratação de empresa especializada para construção da 3ª etapa do Recinto de Festas”, o Prefeito 
Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitações com base no inciso VI do art. 
43 da Lei 8666/93. Em consequência, ADJUDICOU o objeto licitado para a empresa RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, pelo valor glo-
bal de R$ 397.371,08 (trezentos e noventa e sete mil trezentos e setenta e um reais, oito centavos). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito 
Municipal, 04/06/2019. 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO  

CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
ATA DE REGISTRO N°: 10/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019 - VIGÊNCIA: 27/05/2020  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de enfermagem para o Hospital Municipal Leonardus Van Melis e para as demais unidades de saúde do 
Município. 
VALOR: R$ 74.575,16 (setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais, dezesseis centavos). 
Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 28/05/2019. 
 
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 
ATA DE REGISTRO N°: 11/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019 - VIGÊNCIA: 27/05/2020  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de enfermagem para o Hospital Municipal Leonardus Van Melis e para as demais unidades de saúde do 
Município. 
VALOR: R$ 67.230,00 (sessenta e sete mil, duzentos e trinta reais).  
Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 28/05/2019. 
 
CONTRATADA: MAMED COMERCIAL LTDA - EPP 
ATA DE REGISTRO N°: 12/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019 - VIGÊNCIA: 27/05/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de enfermagem para o Hospital Municipal Leonardus Van Melis e para as demais unidades de saúde do 
Município. 
VALOR: R$ 69.564,60 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, sessenta centavos). Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
28/05/2019. 

Continua nas folhas 3 ... 
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CONTRATADA: MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 
ATA DE REGISTRO N°: 13/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019 - VIGÊNCIA: 27/05/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de enfermagem para o Hospital Municipal Leonardus Van Melis e para as demais unidades de saúde do 
Município. 
VALOR: R$ 178.163,41 (cento e setenta e oito mil, cento e sessenta e três reais, quarenta e um centavos). Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
28/05/2019. 
 
CONTRATADA: QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - EPP  
ATA DE REGISTRO N°: 14/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019 - VIGÊNCIA: 27/05/2020  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de enfermagem para o Hospital Municipal Leonardus Van Melis e para as demais unidades de saúde do 
Município. 
VALOR: R$ 88.284,00 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais). Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 28/05/2019. 
 
CONTRATADA: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA 
ATA DE REGISTRO N°: 15/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019 
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019 - VIGÊNCIA: 27/05/2020  
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de enfermagem para o Hospital Municipal Leonardus Van Melis e para as demais unidades de saúde do 
Município. 
VALOR: R$ 27.216,45 (vinte e sete mil, duzentos e dezesseis reais, quarenta e cinco centavos). Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 28/05/2019. 

... Continuação dos Extratos das Atas de Registros... 
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PRÓXIMA SESSÃO 

Quinta feira, 13 de junho de 2019 

20 hs. 

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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