
 

 

 1 

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

Ano III   Edição nº 398 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quarta-feira, 22 de julho de 2020 :17:00:50 

SUMÁRIO  

- Caderno do Executivo 

- Institucionais 

02 - Testagem em parceria ajuda na identificação de novos casos de Coronavírus 

- Atos Oficiais 

03 - Extrato de Contrato - Aviso de Suspensão de Contrato - Edital de Convocação 

- Caderno do Legislativo 

04 -  Sem Atos Oficiais nesta Edição 

- Caderno do Ipespem  

05 - Sem Atos Oficiais nesta Edição 

06 - Expediente  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 2 

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

Ano III   Edição nº 398 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quarta-feira, 22 de julho de 2020 :17:00:50 

Institucionais 

Testagem em parceria ajuda na identificação de novos casos de Coronavírus. 

Uma parceria que vem ajudando consideravelmen-

te a saúde municipal, é a testagem em massa de 

funcionários de empresas e fazendas, feitas em par-

cerias com a Prefeitura Municipal. O serviço visa a 

prevenção e monitoramento das condições de saú-

de dos funcionários de acordo com as diretrizes e 

ações orientadas pelo Ministério da Saúde. Estas 

prevenções estão divididas em 4 blocos sendo a 

Prevenção; Triagem dos casos suspeitos; Testagem 

e Contenção. A prevenção é recomendada para as 

empresas reforçarem as medidas cautelares com 

orientações aos funcionários quanto ao distancia-

mento social, uso de máscara, higiene das mãos, 

limpeza do ambiente de trabalho conforme exigên-

cias e orientações da Vigilância Sanitária, afasta-

mento de sintomáticos entre outros. A triagem pos-

sui dois objetivos que são: a identificação de casos 

suspeitos, permitindo o encaminhamento precoce 

aos serviços de saúde e o isolamento dos casos sus-

peitos, evitando assim a transmissão no ambiente 

de trabalho. A testagem tem três objetivos que são: 

a confirmação de casos suspeitos para isolamento, 

monitoramento de indivíduos assintomáticos infec-

tados e oferta de informações relevantes sobre o 

comportamento da epidemia para os especialistas 

de saúde. A contenção se restringe na comunicação 

aos funcionários e ao governo seja municipal, esta-

dual ou federal, para que possam ter noção da am-

plitude da doença e assim colocar em prática ações 

que possam conter a evolução da epidemia. Os fun-

cionários devem ser comunicados assim que os tes-

tes estejam prontos, mantendo a privacidade de 

cada um. Em casos de identificação positiva de um 

funcionário, o setor de saúde deve ser comunicado 

imediatamente, com todos os dados do identificado, 

para que as ações de prevenção sejam tomadas pe-

los profissionais. Os demais funcionários da em-

presa também devem tomar ciência dos casos iden-

tificados, afim de que a prevenção seja redobrada. 

Já àqueles que tiveram contato com os infectados 

dentro da empresa, devem seguir as orientações da 

equipe de saúde, inclusive com isolamento domici-

liar, se for o caso. Segundo informações da secre-

taria da saúde, diversas empresas já tiveram a ini-

ciativa de testar seus funcionários, inclusive com 

identificação de casos positivos. Nesta última, fo-

ram realizados 293 testes, dos quais 4 casos positi-

vos confirmados, sendo dois de Paranapanema e 

dois de outros municípios (Itaí e Itapeva). A testa-

gem em parceria é feita da seguinte forma: A em-

presa compra os testes e a Secretaria da Saúde en-

tra com a mão de obra para coleta do material e 

orientações. Ficar em casa, para aqueles que po-

dem, é a melhor forma de prevenir o contagio e o 

crescimento da disseminação. Se precisar sair de 

casa, que seja apenas uma pessoa, de preferência 

que não faça parte dos grupos de risco. Enquanto 

estiver nas ruas, use máscara, evite aglomerações e 

mantenha o distanciamento social. Evite tocar ou 

manusear coisas desnecessárias. Ao retornar para 

casa, retire suas roupas e coloque para lavar, higi-

enize seus calçados e as compras antes de guardar 

na geladeira u armários. Seus pertences pessoais 

também devem ser higienizados, lave as mães com 

água e sabão por 20 segundos ou use álcool gel.  

Juntos, Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde 

e População, podemos vencer esta batalha!!! 
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Extrato de Contrato 
CONTRATADO: CEREALISTA GOES ALIMENTOS EIRELI 
CONTRATO Nº: 35/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 13/2020 
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020 – VIGÊNCIA: 09/07/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, EMBUTIDOS E FRIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 
VALOR GLOBAL: R$ 193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reais) Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 09/07/2020. 
 

CONTRATADO: CR4 ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELI 

CONTRATO Nº 36/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 

DATA DA ASSINATURA: 13/07/2020 - VIGÊNCIA: 12/07/2021 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para construção de ponte na Estrada Municipal de Paranapanema – Bairro Mato Dentro. 

VALOR GLOBAL: R$ 99.003,29 (noventa e nove mil e três reais e vinte e nove centavos). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 13/07/2020. 

 

CONTRATADO: CR4 ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELI 

CONTRATO Nº 37/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 

DATA DA ASSINATURA: 15/07/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços remanescentes e reparação, para o término da execução da obra da 3ª etapa da Ciclovia, 
referente ao Convênio nº 61/2016. 

VALOR GLOBAL: R$ 512.450,41 (quinhentos e doze mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos). Paranapanema/SP, José Maria Alves – 
Prefeito Municipal, 15/07/2020. 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por Sistema 
de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alu-
nos das escolas pública no município de Paranapanema. José Maria Alves, Prefeito Municipal de Paranapanema, no uso de suas atribuições Legais, em 
virtude da suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino, através do Decreto Municipal nº 1805/2020 e Decreto Municipal nº 1806/2020, bem como os 
publicados posteriormente, SUSPENDE-SE o contrato nº 04/2020, com a Empresa BOTUTRANS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, por mais 
120 (cento e vinte) dias. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 14/07/2020. 

 

Pregão Presencial nº 01/2020 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por Sistema 
de Posicionamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alu-
nos das escolas pública no município de Paranapanema. José Maria Alves, Prefeito Municipal de Paranapanema, no uso de suas atribuições Legais, em 
virtude da suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino, através do Decreto Municipal nº 1805/2020 e Decreto Municipal nº 1806/2020, bem como os 
publicados posteriormente, SUSPENDE-SE o contrato nº 05/2020, com a Empresa GP PAPAIS TRANSPORTES EIRELI ME, por mais 120 (cento e vin-
te) dias. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 14/07/2020. 

Aviso de Suspensão de Contrato 

Estancia Turística de Paranapanema, 22 de julho de 2020. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2020 

Pelo presente Edital, o Prefeito da Estância Turística de Paranapanema Sr. JOSÉ MARIA ALVES, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, do Seleti-
vo Simplificado n° 01/2020, homologado pelo Decreto nº 1.844 de 16 de julho de 2020, tendo em vista a urgência de reposição da equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde devido ao surgimento do novo vírus COVID-19:  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM   

Class Nome Documento Nascimento Pont. 1ª Etapa Pont.2ª Etapa Pont. Total 

1º Aleandro Benedito De Oliveira 40.704.304-4 03/11/1981 4,00 9,0 13,0 

ENFERMEIRO   

Class Nome Documento Nascimento Pont. 1ª Etapa Pont.2ª Etapa Pont. Total 

1º Gabriel Felipe Ramos Mota Rodrigues 41.325.211-5 23/03/1995 2,5 9,0 11,5 

Manifestar interesse pela vaga ou comparecer à Rua Avaré, nº 330 – Setor de Recursos Humanos, no prazo de 05 dias úteis a partir da data da publicação, 
no horário das 07:30 as 11:30. O não comparecimento ou a ausência de manifestação no prazo acima implicará na desistência da vaga. 

JOSE MARIA ALVES 

     PREFEITO MUNICIPAL  

Edital de Convocação 
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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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