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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 4.250, DE 16 DE JUNHO DE 2020
"Nomeia integrantes da equipe técnica de Vigilância Sanitária na condição 

de Autoridade Sanitária."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I e;

CONSIDERANDO a necessidade de autoridades sanitárias para desempenhar às fun-
ções relativas ao poder de polícia administrativa, em conformidade com o artigo 96, § 
3º da Lei Estadual nº 10.083/98 - Código Sanitário do Estado de São Paulo,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados como integrantes da Equipe Técnica do Serviços de Vi-
gilância de Nova Odessa, para execução das ações de vigilância sanitária, em suas 
respectivas funções e cargos, os servidores públicos municipais abaixo relacionados:

  Paula Faciulli, 
  Portadora do RG 21.125.215, 
  Credencial 18;

  Erick Ortolano da Silva, 
  Portador do RG 24.167.943-6, 
  Credencial 26;

  Alessandra Helena Sabatini Nascibem Domingues, 
  Portadora do RG 16.804.130-3, 
  Credencial 15;

  Alcione Rosa Ferreira Rodrigues, 
  Portadora do RG 17.297.877-4, 
  Credencial 04;

  Andreia Gonçalves Cassimiro Raimundo, 
  Portadora do RG 27.460.135-7, 
  Credencial 17;

  Leôncio Neves Ferreira, 
  Portador do RG 18.076.791-4, 
  Credencial 12.

Art. 2º. Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições de seu cargo sem 
exibir a credencial de identificação fiscal, devidamente autenticada pela autoridade 
competente. 

§ 1º. Fica proibida a outorga de credencial de identificação fiscal a quem não esteja 
autorizado, em razão de cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação 
sanitária, atos de fiscalização.
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§ 2º. A credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para inutilização, sob 
pena da lei, em casos de provimento em outro cargo público, exoneração ou demissão, 
aposentadoria, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 90 (noventa) dias 
e de suspensão do exercício do cargo.

§ 3º. A relação das autoridades sanitárias deverá ser publicada semestralmente pelas 
autoridades competentes, para fins de divulgação e conhecimento pelos interessados, 
ou em menor prazo, a critério da autoridade sanitária competente e por ocasião de 
exclusão e inclusão dos membros da equipe de vigilância sanitária.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até a data 
de 31 de dezembro de 2020. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 16 de junho de 2020

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Edital: 12/PP/2020. Processo: 3385/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de solda e 
serralheria, manutenção em prédios públicos municipais e manutenção nos veículos e 
máquinas de propriedade do município de Nova Odessa, com fornecimento de mão de 
obra. Modalidade: Pregão Presencial. Decisão: Licitação revogada em conformidade 
com a decisão de fls. 113/114 do referido processo.

Nova odessa, 22 de junho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

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. 35/PE/2020, que será realizado 
no dia 03/07/2020 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.
com.br,acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de dietas para pacientes atendidos pelo serviço social 
da Secretaria de Saúde 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 se-
guinte link de acesso:http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 23/06/2020 às 14h:00min.

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/06/2020, às 08h30min.

  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/07/2020, às 10h00min.
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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. 36/PE/2020, que será realizado 
no dia 06/07/2020 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitaco-

es.com.br,acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de areias, pedrisco e tubos de concreto com cota 
reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor indi-
vidual. 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: 23/06/2020 às 14h:00min.

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/06/2020, às 08h30min.

  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/07/2020, às 10h00min
Nova odessa, 22 de junho de 2020

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 12/TP/2020 Processo Administrativo: 3467/2020.

Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de reforma geral da antiga 
EMEFEI do Jd. São Manoel, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 01. Processo homologado pela 
autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: Venus En-
genharia e Construtora LTDA EPP. Data da homologação e adjudicação: 19/06/2020.

Nova odessa, 22 de junho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 12/TP/2020 Processo Administrativo: 1731/2020.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfalti-
co e execução de ciclofaixa na Avenida Brasil e vias dos bairros Green Village e Lopes 
Iglesias, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: 
Tomada de Preços. Proponentes: 02. Processo homologado pela autoridade compe-
tente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: Pavinc Pavimentação, Infra-
estrutura e Construção Civil Ltda. Data da homologação e adjudicação: 18/06/2020.

Nova odessa, 22 de junho de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
EDITAL: Licitação Presencial nº 0002/2020. PROCESSO: nº 0052/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços opera-
cionais na Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo, situada no Município de Nova 
Odessa/SP, durante o período de 12 (doze) meses, conforme as especificações constan-
tes no termo de referência. Processo homologado pela autoridade competente e objeto 
adjudicado em favor da empresa TEMASA Tema Serviços Ambientais Ltda. EPP., 
apresentando proposta no valor total de R$ 370.800,00. DATA: 22/06/2020.

Nova odessa, 22 de junho de 2020
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente


