
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 0001/2020 - MODO DE

DISPUTA ABERTO
A Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, empresa de economia mista, com 
sede nesta cidade de Nova Odessa-SP, torna público e faz saber que, por determinação 
de seu Diretor Presidente, Sr. Ricardo Ongaro, comunica aos interessados que adqui-
riram o edital  modalidade Licitação Presencial nº 0001/2020, tendo como objeto a 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de recomposição de 
pavimentação asfáltica (tapa buraco), com fornecimento de mão de obras, veículos, 
equipamentos e insumos necessários para a manutenção de vias urbanas no município 
de Nova Odessa/SP., durante o período de 12 (doze) meses, especificamente no que se 
refere às especificações contidas no anexo I - Termo de Referência do edital:

DECISÃO: 

Devido a necessidade de adequações, fica retificado o Anexo I – Termo de Referência 
do presente Edital, referente a Licitação Presencial nº 0001/2020 – Modo de Disputa 
Aberto.

Com as devidas correções e considerando que estas afetam a formulação das propos-
tas, em conformidade com o Artigo 39, parágrafo único, da Lei 13.303/16, fica desde 
já confirmada e ratificada a data anteriormente marcada para o início deste certame e 
recebimento dos envelopes, ou seja, até as 13:30 horas do dia 04/03/2020, no Setor de 
Compras da CODEN, localizado na sede desta empresa à Rua Eduardo Leekning, nº 
550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa – SP
.

Nova odessa, 06 de fevereiro de 2020
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente
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PODER EXECUTIVO
 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

ENCONTRA-SE ABERTA NESTA
CIA. A SEGUINTE LICITAÇÃO:

Licitação Presencial nº 0003/2020

Modo de Disputa Aberto -Objeto: Contratação de empresa especializada visando a 
execução de serviços de reforma e ampliação civil do prédio administrativo da Com-
panhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN), localizada à Rua Eduardo 
Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista, no município de Nova Odessa/SP, incluindo 
fornecimento de mão de obra e materiais, conforme as especificações constantes Ane-
xo I - Memorial Descritivo,  Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, 
Projetos Básicos e nas condições previstas no presente Edital. Abertura dos Envelo-
pes: 05/03/2020 às 13:30 horas, na sede desta Cia., situada a Rua Eduardo Leekning, 
550, Jardim Bela Vista, Nova Odessa/SP, CEP: 13385-016. Informações poderão ser 
obtidas das 8h30min às 16h00min, no endereço acima mencionado ou através do te-
lefone (19) 3476.8500 - Ramal 8503. O edital estará disponível para download no site 
da Coden no seguinte link de acesso: http://www.coden.com.br, através do novo Portal 
da Transparência.

Nova odessa, 06 de fevereiro de 2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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