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PODER EXECUTIVO

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

ASSUNTOS DISCIPLINARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8838/2019

S.A.D. 039/2019. Dispositivo da r. decisão: "Pelo exposto, considerando o contido 
nestes autos, acolho integralmente o Relatório Final produzido pela Comissão Sindi-
cante e nos termos do art. 20, § 1º e art. 23, inciso I, ambos da Lei 2.913/2014, deci-
do pela improcedência da peça acusatória e determino o arquivamento do presente 
S.A.D. por conta exclusivamente de seu objeto. Publique-se e intime-se na forma da 
Lei. Em tempo, cientifique os gestores responsáveis pela (s) Pasta (s) em relação as 
considerações constantes nos itens 2.3 e 2.6. Realizado e não havendo novas provi-
denciasarquive-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se."

Nova Odessa, 17 de setembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
SUZELY AP. BARBOSA

OAB/SP 263.257
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

JAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito do Município de Nova Odessa, torna 
público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 28/PP/2019 que será realizada na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 
01/10/2019, às 9h15min, e tem por objeto: Contratação de serviço de backup para 
contingência em nuvem, utilizando por licenciamento em modelo PAAS (plataforma 
como serviço), destinados ao armazenamento e recuperação de dados da Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa, para ambiente de seus servidores (on-premise), incluso ar-
mazenamento, processamento e conexão. Contemplando implantação, configuração, 
suporte, recuperação, atualizações e garantia total, assim como treinamento técnico 
especializado, conforme termo de referência. Informações poderão ser obtidas das 
8h00min às 16h30min, no endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 
3476.8602. O edital estará disponível para download no seguinte link de acesso:http://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova odessa, 18 de setembro de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 46/PE/2019, que será realizado 
no dia 02/10/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitaco-
es.com.br,acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registros 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 micro 
empreendedor individual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 
3476.8602. O edital estará disponível para download no site da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.com.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: 19/09/2019 às 14h:00min.

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/10/2019, às 08h30min.

  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/10/2019, às 10h00min.
Nova odessa, 18 de setembro de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 

CONVITE
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2020
A Administração Municipal de Nova Odessa convida a população em geral para a 2ª Audiência Pública que acontecerá no próximo dia 27 de setembro de 2019, às 14:00 hs., no 
Auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa na Av. João Pessoa, 777 - Centro - Nova Odessa. Na oportunidade será apresentada a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 
o exercício de 2020. 

Nova Odessa
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Edital: 71/PE/2018. Processo Administrativo: 14718/2018.
Objeto: Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos em consignação 
de órtese, prótese e materiais especiais OPME padronizados pela tabela SUS, para 
realização de cirurgias ortopédicas, com comodato de equipamentos e instrumentais 
cirúrgicos destinados ao Hospital Municipal de Nova Odessa com cota reservada para 
microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual.Moda-
lidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 01. Processo homologado pela autoridade 
competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa:os itens 01, 02, 03, 
04, 05 e 08 objeto deste pregão em favor da empresa Elite Ortopedia Ltda. Data da 
homologação e adjudicação: 12/09/2019.

Nova Odessa, 12 de setembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 22/PP/2019. Processo Administrativo: 9418/2019.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais confecções de envelopes para di-
versos setores da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, exclusivo para microempresa, 
empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Pre-
sencial. Proponentes: 02. Processo homologado pela autoridade competente e objeto 
adjudicado em favor da seguinte empresa: o objeto deste pregão em favor da empresa 
GRAFICA IGUAÇU LTDA. Data da homologação e adjudicação: 12/09/2019

Nova Odessa, 12 de setembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 23/PP/2019. Processo Administrativo: 9462/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação e monitoramento de 
equipamento servidor, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Nova 
Odessa, incluindo implantação/SETUP, material e suporte técnico (in-loco e remoto). 
Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 01. Processo homologado pela autori-
dade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: o item 01 objeto 
deste pregão em favor da empresa DIRETOTELECOM EIRELI - ME. Data da homo-
logação e adjudicação: 12/09/2019

Nova Odessa, 12 de setembro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Edital: 07/TP/2019. Processo: 8844/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de ampliação de salas de 
EMEF Almerinda Delega Delben no parque residencial Klavin com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada de Preços.Proponentes: 
02. Empresas Classificadas: A melhor proposta é da empresa Vértice Edificações Eire-
li EPP com o valor total de R$ 672.246,56 e em segundo lugar a proposta da empresa 
Construtora Sandin Ltda com o valor total de R$ 743.415,55.

Nova Odessa, 18 de setembro de 2019
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EDITAL DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
Edital: 09/TP/2019.Processo: 8899/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da EMEF Prof. 
Alzira Ferreira Delegá com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. 
Modalidade: Tomada de Preços. Diante da não interposição de recurso no prazo legal, 
quanto à decisão da CPL (fls. 586), fica designado a sessão publica para abertura dos 
envelopes de propostas para o dia: 20/09/2019 às 10h:00min.

Nova Odessa, 18 de setembro de 2019
SANDRA BORTOT DA SILVA PRADO

Presidente CPL
 



Nova Odessa, Quinta-feira, 19 de Setembro de 2019Diário Oficial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

Página 2

EDITAL DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
Edital: 06/TP/2019. Processo: 8259/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fechamento das laterais da cober-
tura da quadra e refeitório e serviços complementares da creche do Jardim Capuava 
com Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.Modalidade: Tomada de 
Preços. Diante da não interposição de recurso no prazo legal, quanto à decisão da CPL 
(fls. 279), fica designado a sessão publica para abertura dos envelopes de propostas 
para odia: 20/09/2019 às 09h:00min.

Nova Odessa, 18 de setembro de 2019
SANDRA BORTOT DA SILVA PRADO

Presidente CPL
 

EDITAL DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
?Edital: 08/TP/2019. Processo: 8854/2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada para conclusão da execução da quadra 
poliesportiva e cobertura metálica com instalação elétrica e demarcações esportivas 
com traves e tabelas, na EMEF Haldrey Michelle Bueno, no bairro São Manoel, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada de Pre-
ços. Diante da não interposição de recurso no prazo legal, quanto à decisão da CPL 
(fls. 361), fica designado a sessão publica para abertura dos envelopes de propostas 
para odia: 20/09/2019 às 09h:30min.

Nova Odessa, 18 de setembro de 2019
SANDRA BORTOT DA SILVA PRADO

Presidente CPL

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 10470/2019.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de Saúde, 
nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, que dispensou nos 
termos do Artigo 24, caput e inciso IVda Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da em-
presa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para seguro para veiculoFord/KA, 
placa DEP-6477, utilizado pela Secretaria de Saúde no, valor total de R$ 2.088,28.

Nova Odessa, 11 de setembro de 2019
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
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