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Institucionais 

Quem Ignora o isolamento social, ignora a vida. 
Segundo o relato de especialistas e pessoas que estão diretamente 

ligadas ao combate da Pandemia do Coronavírus, ignorar o isola-

mento social é o mesmo que estar ignorando a própria vida. “O 

que boa parte da população não está entendendo é que o único re-

médio disponível que temos no momento, para evitar o avanço da 

Pandemia do Coronavírus,  é o isolamento social”. Alertam os téc-

nicos do Ministério da Saúde. Mesmo com medidas decretadas pe-

los governos dos estados, principalmente os mais atingidos pela 

Pandemia como São Paulo, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro e o 

Distrito Federal, as pessoas parecem ignorar o pedido insistente 

do isolamento social. Estamos em meados de maio e já é possível 

ver nos números o gradual e espantoso crescimento de casos con-

firmados e de mortes no país, no Estado e interior. Os alertas in-

sistentes do Ministério da Saúde e autoridades ligadas ao sistema 

de saúde no Brasil, são para chamar a atenção da população, po-

rém, o que se vê é que o povo está “se lixando para o isolamento 

social”. Bom lembrar que depois que o caos tomar conta do siste-

ma de saúde pública, e consecutivamente milhares e milhares de 

pessoas morrendo por falta de socorro imediato, vão culpar as au-

toridades por não ter tomado as medidas necessárias. O Brasil 

ainda não atingiu o ápice da problemática, ou seja, a famosa cur-

va de infecção ainda está em ascensão, não se estabilizou, o que 

pode fazer com que sistema de saúde pública entre em colapso a 

qualquer momento, caso o isolamento social, continue sendo visto 

como uma obrigação e não uma prevenção. Por isso, aclamamos à 

população para que cumpram com o isolamento social, aqueles 

que puderem ficar em casa, fiquem, especialmente os que fazem 

parte dos grupos de risco. Já os que estão fora dos grupos de ris-

co, e que acham que não podem ser infectados, estão enganados, 

porque são os assintomáticos, podem se infectar e sair distribuin-

do a infecção. São exatamente estas pessoas que estão disseminan-

do o contagio, porque a corrente de infecção aumenta considera-

velmente com este grupo de pessoas, que na maioria das vezes, 

não tomam as medidas necessárias e colaboram para o crescimen-

to da curva infecciosa. Vale lembrar, que as pessoas que não estão 

no grupo de risco, provavelmente têm contato direto com pessoas 

do grupo de risco, como os avós, tios e pais. Se uma pessoa não é 

do grupo de risco e contrair o vírus na rua, fatalmente levará para 

dentro de casa, e daí, mesmo sem saber que está infectada, vai 

transmitir a doença para seus familiares. Por isso a importância 

das medidas de higiene pessoal quando retornar para casa, lavar 

as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão, usar álco-

ol gel, higienizar aparelhos de celular, chaves, notebooks, tablets, 

relógios de pulso, anéis e alianças e todo material que você carre-

gar pela rua. As roupas também podem transportar o vírus, por 

isso ao chegar em casa, tire imediatamente e coloquem para lavar. 

Trincos, maçanetas, superfícies de móveis, equipamentos internos 

de veículos também precisam ser higienizados com álcool 70%. 

Lembre-se, a sua saúde e da sua família, não depende única e ex-

clusivamente dos profissionais e do sistema de saúde, está mais 

sob sua responsabilidade e de suas atitudes. Juntos, Prefeitura 

Municipal, Secretaria da Saúde e População, podemos vencer esta 

batalha. 
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Aviso de Homologação e Adjudicação 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 – Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma do Museu Dona Guita, 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 CR4 ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ Nº 
22.154.415/0001-52, pelo valor global de R$ 185.801,47 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos). Paranapanema/SP, 
José Maria Alves – Prefeito Municipal, 19/05/2020. 

Extrato de Contrato 

CONTRATADO: BOACON CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME. 

CONTRATO Nº 16/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

DATA DA ASSINATURA: 07/05/2020 - VIGÊNCIA: 06/02/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação de Unidades Sanitárias Individuais (USI´s), para tratamento de esgoto unifamiliar, no Bair-
ro Mato Dentro, neste município, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

VALOR GLOBAL: R$ 66.216,18 (sessenta e seis mil duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 07/05/2020. 

 

CONTRATADO: TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

CONTRATO Nº 17/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 

DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de 450M² de pavimentação asfáltica e 3.424,63 M² de recapeamento asfáltico em vias do 
município. 

VALOR GLOBAL: R$ 296.897,93 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos). Paranapanema/SP, José Ma-
ria Alves – Prefeito Municipal, 11/05/2020. 

 

CONTRATADO: SIMONE DOGNANI E CIA – LTDA  

CONTRATO Nº 18/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 

DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020 - VIGÊNCIA: 10/05/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames de análises clinicas para atender pacientes internados e ambulatoriais ou de 
urgência e emergências do Hospital Leonardus Van Melis e exames ambulatoriais para as UBS do município de Paranapanema. 

VALOR GLOBAL: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 11/05/2020. 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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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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