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MAIS UM ALIADO PARA AJUDAR NO COMBATE AO COVID-19 

“DISK DENÚNCIA AGLOMERAÇÕES” 

AGORA, VOCÊ PODE AJUDAR A PREFEITURA E A SECRETARIA DA 

SAÚDE, A PROTEGER SUA FAMÍLIA... 

SE PRESENCIAR AGLOMERAÇÕES, NÃO HESITE... DENUNCIE!!! 

 

SUA IDENTIDADE SERÁ MANTIDA EM SIGILO ABSOLUTO. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Institucionais 

Paranapanema registra mais um óbito por COVID-19... Cuide-se e ajude a cuidar!!! 

Escola da Serra Velha passa por reforma com parceria da iniciativa Privada 
O prédio da escola da Serra Velha já está pronto para receber os alunos, 

quando estiver liberado o retorno das aulas presenciais. A escola que estava 

precisando de uma reforma, ganhou a benfeitora graças a parceria com a ini-

ciativa privada que fez a doação dos materiais e a Prefeitura entrou coma 

mão de obra dos funcionários. O prédio passou por uma limpeza, reparo dos 

alambrados, substituição de postes de apoio das telas que estavam quebrados 

e pintura geral. Alguns pequenos reparos nas paredes também foram feitos 

antes da pintura, que foi feita na parte interna e externa, em látex e barrado 

com tinta sintética, para maior durabilidade e facilidade na manutenção da 

limpeza. As salas de aulas, móveis e carteiras também passaram por higieni-

zação e foram alinhadas, prontas para receber os alunos. A Serra Velha, fica 

distante da sede do município e também do Distrito de Campos de Holambra, 

os moradores do bairro, na sua maioria famílias que trabalham na agricultu-

ra, precisam da escola local, que facilita a vida dos pais e alunos. O Prefeito 

Rodolfo Fanganiello e o Vice-Prefeito Bodinho, agradeceram os colaborado-

res da iniciativa privada que fizeram a doação dos materiais, estendo os agra-

decimentos aos funcionários da Prefeitura que executaram os serviços. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Reabertura de Licitação 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se reaberta a licitação devolvendo todos os 

prazos na modalidade Pregão Presencial Nº 03/2021 cujo objeto é a aquisição de gás de cozinha (P45) para a Secretaria Municipal de Educação, 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 12 de maio de 2021. 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 informa-

ções no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito 

Municipal, 27/04/2021. 

 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se reaberta a licitação devolvendo todos os 

prazos na modalidade Pregão Presencial Nº 04/2021 cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para  manutenção do aparelho 

de raio x, 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 14 de maio de 2021. 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 no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanga-

niello – Prefeito Municipal, 27/04/2021. 

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 14/2021 cujo objeto é a Aquisição de bebedouros com reservatório de 100 e 200 litros  para a Secretaria Municipal de Educação, 

conforme especificações constantes no anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protoco-

lados até as 09h00min do dia 17 de maio de 2021. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endere-

ço 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 no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – 

Prefeito Municipal, 27/04/2021. 

 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 15/2021 cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de água mineral (galão 20L) e gás de cozinha (botijão de 13 kg), 
para Secretaria de Administração e demais Secretarias, 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 19 de maio de 2021. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital en-
contra-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 no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapane-
ma/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 27/04/2021. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 16/2021 cujo objeto é a Aquisição de estocáveis e leite para o Centro de Convivência Infanto Juvenil “Projeto Mãos do Futuro” e Insti-
tuição de Acolhimento “Casa Abrigo Pimpolho”, 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 21 de maio de 2021. 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 envelo-
pes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. 
Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 27/04/2021. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 17/2021 cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higiene para a Secretaria Municipal de 
Educação,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 10 de maio de 2021. 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 no 
setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br.  
Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 27/04/2021. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 18/2021 cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de produtos estocáveis para a merenda escolar,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 14h00min do dia 12 de 
maio de 2021. 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 no setor de Licitações, 
fone (014) 3713-9200 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br.  
Paranapanema/SP, Rodolfo Hessel Fanganiello – Prefeito Municipal, 27/04/2021. 
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Termo de Rescisão Unilateral de Contrato 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EMERGENCIAL 08/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº 2021/03/001630 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paranapanema 

CONTRATADA: BENEFICIÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE 

CNPJ Nº 50.351.626/0001-10 

OBJETO: Rescisão consensual do contrato cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializado s na 

área de saúde para atendimento e suporte a pacientes sintomáticos respiratórios (ambulatório Covid-19). 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, em especial os artigos 78, I e XII e art. 79, II. 

DATA DA RESCISÃO: 27/04/2021 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EMERGENCIAL 08/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº 2021/03/001630 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paranapanema 

CONTRATADA: BENEFICIÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE 

CNPJ Nº 50.351.626/0001-10 

OBJETO: Rescisão consensual do contrato cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializado s na 

área de saúde para atendimento e suporte a pacientes sintomáticos respiratórios (ambulatório Covid-19). 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, em especial os artigos 78, I e XII e art. 79, II. 

DATA DA RESCISÃO: 27/04/2021 

Estância Turística de Paranapanema, 27 de abril de 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2021 

Pelo presente Edital, o Prefeito da Estância Turística de Paranapanema Sr. RODOLFO HESSEL FANGANIELLO, CONVOCA o candidato abaixo relaciona-
do, do Pleito ocorrido em 06 de outubro de 2019 – Gestão 2020-2024 para Conselheiro Tutelar, o 2° suplente, para suprir a demanda tendo em vista licença 
médica de conselheira titular. 

Para o cargo: Conselheiro Tutelar (Licença Médica) 

Class Candidato Documento Data Nasc. 

2° SUPLENTE ROMINIGUE DOS SANTOS RODRIGUES 46.351.710-6 14/11/1989 

Entrar em contato através do telefone 14-3713-9218 ou através dos emails: wanessa.rh@paranapanema.sp.gov.br/
fernanda.turismo@paranapanema.sp.gov.br, no prazo de 05 dias úteis a partir da data da publicação, para receber orientação referente à contratação. A 
ausência de contato no prazo acima implicará na desistência da vaga. 

 

RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

PREFEITO MUNICIPAL  

Edital de Convocação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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. Joaquim Vieira de Medeiros1.290 

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 José Bernardo, 200 

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 Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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