
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Edital: 04/TP/2018.

Edital: 04/TP/2018. Processo: 2022/2018. Objeto: Contratação de empresa especializa-
da para reforma do velório municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra. Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 02. Empresas Classificadas: 
A melhor proposta é da empresa Vênus Engenharia e Construtora EPP com o valor total 
de R$ 287.898,34, em segundo lugar a proposta da empresa Vértice Edificações Eireli 
EPP no valor total de R$ 310.075,70.

Nova odessa, 04 de maio de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Edital: 05/TP/2017.

Edital: 05/TP/2017. Processo: 2288/2018. Contratação de empresa especializada para 
infraestrutura urbana e revitalização de Centro Comunitário nas Chácaras do Recan-
to Solar com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: 
Tomada de Preços. Proponentes: 02. Empresas Classificadas: A melhor proposta é da 
empresa Vênus Engenharia e Construtora EPP com o valor total de R$ 157.884,00, em 
segundo lugar a proposta da empresa Vértice Edificações Eireli EPP no valor total de 
R$ 179.163,18.

Nova odessa, 04 de maio de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Edital: 03/TP/2018.

Edital: 03/TP/2018. Processo: 1979/2018. Objeto: Contratação de empresa especializa-
da para infraestrutura urbana, cobertura da feira e obras complementares na Rua Anchie-
ta, Centro, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: 
Tomada de Preços. Proponentes: 01. Empresa Classificada: A melhor proposta é da em-
presa Vértice Edificações Eireli EPP no valor total de R$ 520.021,73.

Nova odessa, 08 de maio de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna pú-
blico que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 10/PE/2018, que será realizado no dia 
24/05/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, acesso 
ao sistema licitação pública, e tem por objeto: registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de material hospitalar para atender a mandados judiciais com cota reservada 
para microempresa, empresa de pequeno porte e microemprendedor individual. Infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará dispo-
nível para download no site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.
br e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/
Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 10/05/2018 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/05/2018, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/05/2018, às 10h40min.
Nova odessa, 09 de maio de 2018

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

EDITAL DE INABILITAÇÃO
Edital: 10/PP/2018.

Edital: 10/PP/2018. Processo: 1760/2018. Objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de hortifrutigranjeiros, em entregas semanais para o setor de Me-
renda Escolar do município de Nova Odessa com cota reservada para microempresa, 
empresa de pequeno porte e microempreendedor individual. Modalidade: Pregão Pre-
sencial. Proponentes: 05. Empresa Inabilitada: Fruticultura CONSUL Comércio de Hor-
tifruti Ltda por não atender as exigência da CVS 5 de 2013, conforme relatório de visita 
da nutricionista.

Nova odessa, 09 de maio de 2018
ADRIANO NAKANDAKARE SEICHE

Pregoeiro

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna pú-
blico que se acha aberta Tomada de Preços nº. 07/TP/2018, com encerramento dia 28/05/2018, 
às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 777 
- Centro, Nova Odessa/SP objetivando a contratação de empresa especializada para execução da 
reforma de unidade básica de saúde II, na Rua São Paulo nº 65, Jardim São Jorge, com forneci-
mento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 23/05/2018. Vistoria 
Técnica: A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizados por representante credenciado da 
Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 
com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência contados do ultimo dia para realização da vistoria 
realizado sempre em horário de expediente administrativo. Considera-se ultimo dia para vistoria 
o dia 28/05/2018. O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.
novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx

Nova odessa, 09 de maio de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna pú-
blico que se acha aberta Tomada de Preços nº. 08/TP/2018, com encerramento dia 29/05/2018, 
às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 777 
- Centro, Nova Odessa/SP, objetivando a contratação de empresa especializada para execução da 
reforma de unidade básica de saúde III, na Rua Sigesmundo Aderman nº 731, Jardim Éden com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 24/05/2018. 
Vistoria Técnica: A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizados por representante creden-
ciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 
e 335 com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência contados do ultimo dia para realização da 
vistoria realizado sempre em horário de expediente administrativo. Considera-se ultimo dia para 
vistoria o dia 29/05/2018. O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx

Nova odessa, 09 de maio de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

REPETIÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna pú-
blica a repetição da Tomada de Preços nº. 02/TP/2018, com encerramento dia 30/05/2018, às 14 
horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 777 - Cen-
tro, Nova Odessa/SP, objetivando a contratação de empresa especializada para reforma do espaço 
físico do Centro de Fisioterapia e Reabilitação com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 25/05/2018. Vistoria Técnica: A vistoria técnica é obri-
gatória e deverá ser realizados por representante credenciado da Licitante, mediante agendamento 
prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias de an-
tecedência contados do ultimo dia para realização da vistoria realizado sempre em horário de ex-
pediente administrativo. Considera-se ultimo dia para vistoria o dia 30/05/2018. O edital completo 
estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx

Nova odessa, 09 de maio de 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA Nº 8858 DE 04 DE MAIO DE 2018
Nomeia assessor de gestão pública III

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, através do art. 
78, inciso II; RESOLVE: Art. 1º Nomear ISAAC ADELINO DE MOURA, portador da 
cédula de identidade RG n. 26.681.421-9 para o cargo de assessor de gestão pública III, 
de provimento em comissão P58-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Art. 2º Compete idealizar e submeter à gestão de serviços específicos na área de atu-
ação; prestar assessoria especializada aos Secretários e Diretores da respectiva área; orientar 
e acompanhar os trabalhos do corpo de apoio técnico da sua área administrativa; e demais 
atribuições compatíveis com o cargo e de exigência da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. 
Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações necessá-
rias do teor desta Portaria.Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 03 de maio de 2018.Art. 5º Revogam-se as disposições 
contrárias.

Nova odessa, 04 de maio de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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