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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.730 DE 06 DE AGOSTO DE 2020
"Exonera Assessor de Gabinete Superior"

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 Exonerar NATAL JUNQUEIRA DE ARAUJO, portador do RG sob o nº 
39.140.252-3, do cargo de assessor de gabinete superior.

Art. 2º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.731 DE 06 DE AGOSTO DE 2020
"Altera cargo de servidor"

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 Alterar o cargo da servidora ANA LINA DA SILVA DEMIQUELI, portadora 
do RG sob o nº 26.787.555-1, do cargo de assessor tecnólogo para o cargo de Diretor 
de Defesa Do Consumidor - PROCON, de provimento em comissão, padrão salarial 
P69-A, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2º Compete ao servidor estabelecer a política de atendimento ao cidadão voltada 
ao Direito Consumerista em conjunto com o Secretário da pasta; dirigir o serviço e 
respectiva equipe; prestar os esclarecimentos atinentes a essa atividade; buscar solu-
ções locais para que a legislação federal consumerista seja plenamente aplicada e res-
peitada, nos limites da atuação municipal e de conformidade com o projeto político-
-estratégico de Governo para a matéria; desenvolver, em conjunto com o Secretário 
da pasta, projetos e programas de conscientização, divulgação da matéria de interesse 
público na área do Consumidor; assessorar e deliberar com os superiores o planeja-
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mento, implantação e execução das atividades da pasta.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário, especialmente a Portaria de nº 9.437 de 19 de setembro de 2019.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 21/TP/2020 com encerramento 
dia 24/08/2020, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado 
a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para Contratação de empre-
sa especializada para construção de calçada na Rua Olívio Belinate, localizado no 
Parque Residencial Klavin, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra.Vistoria: A vistoria técnica éobrigatóriae 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 úteis de antecedência conta-
dos do último dia para realização da vistoria e será realizado sempre em horário de 
expediente administrativo. Considera-se o último dia para vistoria o dia 23/08/2020.
  O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso:http://www.novaodes-
sa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
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 Presencial nº. 18/PP/2020 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 
21/08/2020, às 9h15min, e tem por objeto: contratação de empresa especializada para 
desenvolver o projeto vida saudável. 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.novao-
dessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA,Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 19/PP/2020 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 
24/08/2020, às 9h15min, e tem por objeto: registro de preços para futuras e eventuais 
confecções de envelopes para diversos setores da prefeitura municipal de nova odes-
sa exclusivo para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor 
individual. 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/Licitaco-
es.aspx.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 19/TP/2020 com encerramento 
dia 25/08/2020, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado 
a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para Contratação de empresa 
especializada para serviço de reforma da EMEF Dante Gazzetta, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra. Vistoria: A vistoria técnica é obrigatória e de-
verá 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 úteis de antecedência contados do último dia para realização da vistoria e 
será realizado sempre em horário de expediente administrativo. Considera-se o último 
dia para vistoria o dia 24/08/2020. 

O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodes-
sa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 31/PE/2020. Processo Administrativo: 4027/2020.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de fralda geriátricas 
descartáveis para o social com cota reservada para microempresa, empresa de pe-
queno porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Pro-
ponentes: 12. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado 
em favor da seguinte empresa: o item 01 objeto deste pregão em favor da empresa 
Locamais Serviços Eireli; os itens 02 e 03 objeto deste pregão em favor da empresa 
Hospitalar Comércio de Material Médico Hospitalar Eireli EPP. Data da homologação 
e adjudicação: 31/07/2020.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 13/TP/2020. Processo Administrativo: 3523/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de reforma na EMEFEI, 
Theresinha Malagueta Merenda - JD Bela Vista, Nova Odessa - SP, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada de Preços. Propo-
nentes: 04. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em 
favor da seguinte empresa: DJR de Oliveira Eireli. Data da homologação e adjudica-
ção: 03/08/2020.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 15/PP/2020. Processo Administrativo: 5210/2020.

Objeto: Fornecimento de marmitex n° 08 com entregas diárias de segunda a domingo 
e feriados para os servidores de diversos setores da Prefeitura Municipal de Nova 
Odessa. Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 02. Processo homologado pela 
autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: os itens 01 
e 02 objeto deste pregão em favor da empresa Churrascaria Rebouças Sumaré Ltda. 
Data da homologação e adjudicação: 05/06/2020.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 17/TP/2020. Processo Administrativo: 5041/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada instalação de iluminação publica na 
Estrada Frederico Puke (Trecho da Av. Rodolfo Kivitz até o bairro Recanto do Gua-
rapari). Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 06. Processo homologado pela 
autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: VGB Enge-
nharia & Consultoria Ltda. Data da homologação e adjudicação: 06/08/2020.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, comunica o despacho:

Desição Final, em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data 20/07/2020: 
Autuado M.E.B. ME CNPJ: 22.368.550/0001-09, situada à Rua José Carreon, 893 
esquina com nº 156 - Nossa Senhora de Fátima - Nova Odessa-SP, Processo nº 
5456/2020, artigo 112 inciso I Lei estadual 10.083/98. Foi apresentado defesa, in-
deferido por parte da autoridade sanitária superior e aplicado Auto de Imposição de 
Penalidade de Advertência AIF 353340 nº 366 lavrado em 31/07/2020.

Nova odessa, 06 de agosto de 2020
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


