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SECRETARIA 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. 59/PE/2020, que será reali-
zado no dia 01/10/2020 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetli-
citacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Aquisição de 
equipamentos para purificação de ar com filtro HEPA visando o enfrentamento da 
COVID-19 com cota reservada para microempresas, empresas 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: 25/09/2020 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/10/2020, às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 01/10/2020, às 10h00min
.

Nova odessa, 24 de setembro de 2020
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

EDITAL DE HABILITAÇÃO
Edital:01/2019. Processo: 11330/2019.

Objeto: Objetivo a seleção para contratação de médicos – pessoa jurídica, para pres-
tação de serviços de consultas médicos, de quaisquer modalidades para entender as 
demandas dos usuários do sistema único de saúde (SUS) atendidos no Município de 
Nova Odessa.  Modalidade: Credenciamento. Proponentes: 05. Empresas Habilitadas: 
CNA Assistência Médica, Leonardo Salani Jacob, RDR Clinica Médica Ltda, Alive 
Saúde Serviços Médicos Ltda e Luciano Cruanes Gullo.  

Nova odessa, 24 de setembro de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

 

EXTRATO DE CONTRATO
Primeiro termo aditivo aos contratos n°s 11/2018 e 018/2016.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 11334/2019. Edi-
tal: 29/PP/2019. Contratada: Clausula Primeira – Objeto: “ o presente termo visa a 
alteração da razão social de Vivo Sabor Alimentação LTDA para Eixo Restaurantes 
LTDA. Valor global: R$ 0,00. Assinatura: 21/09/2020. Objeto:  contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de preparo, distribuição e fornecimento de 

refeições a todos os servidores e funcionários da prefeitura municipal de Nova Odes-
sa, da administração direta, com fornecimento todos os gêneros e demais insumos, 
distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados na mão de 
obra. Modalidade: Pregão Presencial.

Nova odessa, 21 de setembro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração 
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 9.772 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

“Nomeia servidor para o emprego de MÉDICO VASCULAR MENSALISTA”.

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 II;

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 3252/19;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear ALEXANDRE VERALDI ROSSETTINI, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 43.991.626-4/SP, PIS/PASEP 119.69696.30-8, para o emprego de 
MEDICO VASCULAR MENSALISTA, P62, com atendimento de 60 pacientes 2 ve-
zes por semana: 30 pacientes na segunda-feira das 12:00 às 16:00 horas, 30 pacientes 
na terça-feira das 07:00 às 11:00 horas e 30 pacientes na quarta-feira das 07:00 às 
11:00 horas e 03 avaliações clínicas por mês, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 02. Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Exercer as atribuições comuns a médico clínico geral; Prestar atendimento 
médico ambulatorial na área de médica vascular; Atuar no tratamento cirúrgico de 
doenças das artérias, veias e vasos linfáticos. Atuar junto à Angiologia, especialidade 
responsável pelo estudo clínico dessas doenças. Encarregar-se do estudo, diagnóstico 
e tratamento clínico das doenças vasculares; Executar tratamento clínico em ações 
para promoção, prevenção, recuperação da saúde através de alterações dos hábitos 
de vida, medicamentos e exercícios físicos usualmente. Atuar no diagnóstico, estudo 
e tratamento cirúrgico das enfermidades dos vasos, com tratamento cirúrgico poden-
do ser da forma convencional; Cirurgia através de incisões ou por dentro dos vasos; 
Cirurgia endovascular; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior 
imediato. 

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente. 
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Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 08 de setembro de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 10 de setembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 1.403/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformidade 
com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) SEL-
MA DEISE CANDIDO DE PAULA matrícula 2261 que entrará em descanso por 45 
(quarenta e cinco) dias em 04 de novembro de 2020 a 18 de dezembro de 2020 e por 
45 (quarenta e cinco) dias em 24 de maio de 2021 a 07 de julho de 2021, obedecendo 
o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 16 de setembro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 9.021/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
FRANCISCO DE ARAUJO matrícula 5148 que entrará em descanso por 60 (sessenta) 
dias em 28 de setembro de 2020 a 26 de novembro de 2020, obedecendo o que dispõe 
a Legislação em vigor.

Nova odessa, 16 de setembro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO
Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 2.963/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA matrícula 2985 que entrará em descanso por 
30 (trinta) dias em 28 de setembro de 2020 a 27 de outubro de 2020, restando 30 
(trinta) dias para época oportuna, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 16 de setembro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 


