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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 

(QUANTITATIVO) AO CONTRATO N. 127/2022

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO (QUANTITATIVO) AO CONTRATO 
N. 127/2022,Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 
13.865/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 35/2022. Contratada: GENTE 
SEGURADORA S.A. Assinatura: 26/01/2023. Vigência: 26/01/2023 à 25/01/2024. 
Crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica: dotação 137, 86, classificação funcional 
18.541.0006.2.024, 04.122.0004.2.018, e natureza de despesa 3.3.90.39.00. Objeto: 
Contratação de empresa especializada seguradora para cobertura de seguro dos veícu-
los da frota municipal da Administração Direta, os termos das especificações constan-
tes do instrumento convocatório e anexos

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023
ROBSON FONTES PAULO

Secretário de Governo
 

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO (PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO EXCEPCIONAL) AO CONTRATO N. 051/2017

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO EX-
CEPCIONAL) AO CONTRATO N. 051/2017,Contratante: Município de Nova 
Odessa. Processo Administrativo: 4276/2017. Modalidade: Pregão Presencial 
nº 33/2017. Contratada: DESKTOP S.A. Assinatura: 24/11/2022. Vigência: 
24/11/2022 à 23/05/2023. Crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação 
da classificação funcional programática e da categoria econômica: dotação 87, 
classificação funcional 04.122.0004.2.018, e natureza de despesa 3.3.90.40.00. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão 
internet/multimídia, com tecnologia de fibra ótica, ou via rádio (wireless) - por links 
dedicados ou não, que atendam as velocidades e características determinas no anexo I 
por ponto. São conexões para pontos de acesso a Setores Diversos da Administração 
e para Unidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova Odessa 
com fornecimento dos equipamentos necessários como: rádios e antenas, e/ou rotea-
dor, e/ou modem, e/ou gpon, e acessórios. Incluindo a disponibilização de Wi-Fi local 
de pelo menos 150 Mbps; e suporte técnico (8x7) 8 horas, 7 dias por semana, por 12 
meses, conforme termo de referência constante do anexo I do edital

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023
VILSON RIBEIRO DO AMARAL

Secretário de Administração
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
LICITATÓRIA

Considerando que serão realizados os serviços técnicos profissionais de Assessoria na 
análise de projetos e empreendimentos e vistoria técnica no âmbito federal do Caixa 
Políticas Públicas, programa específico da própria Caixa Econômica Federal, não ha-
vendo outro com maior qualificação para a demanda em comento;

  Considerando, ainda, que pelas dificuldades impostas pelo modelo econômico atual, 
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o Município de Nova Odessa não possui corpo técnico para a realização dos serviços 
pertinentes ao objeto que se pretende contratar, requerendo, destarte, a existência de 
uma perfeita e saudável assessoria que atenda a demanda relacionada aos projetos e 
empreendimentos a serem desenvolvidos no município de Nova Odessa, através da 
sua confiabilidade operacional. Assim, vê-se na premência da contratação de serviços 
técnicos, onde o universo da nossa região, não esquecendo do universo de todo ter-
ritório nacional, a Caixa Econômica Federal se configura como a única que possui o 
conceito de notória especialização pelos relevantes serviços prestados ao nosso país;

  Considerando, por fim, que os serviços prestados são com amparo no inciso III, do 
art. 13 e art. 25 da Lei 8.666/93 e que a Caixa Econômica Federal preenche absoluta-
mente todos os requisitos exigidos esses dispositivos, além de notória experiência e 
singularidade dos serviços prestados por ela, é o presente para:

  De acordo com os elementos e despachos constantes do Processo Administrativo 
n° 218/2023, e no parecer jurídico favorável às fls. 405/410 dos autos advindo da Pro-
curadoria Jurídica Municipal, entendendo pela possibilidade jurídica da contratação 
direta, por Inexigibilidade Licitatória, em razão da inviabilidade de competição, ficou 
demonstrado ser INEXIGÍVEL a licitação, com fulcro no artigo 25, II, c/c artigo 
13, ambos da Lei Federal n° 8.666/1993 e posteriores alterações, com vistas à con-
tratar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ n° 00.360.305/0001-
04, visando a prestação de serviços técnicos especializados de análise e assessoria 
de projetos e empreendimentos e vistoria de constatação final, no âmbito do produto 
"CAIXA Políticas Públicas", nos termos descritos no instrumento contratual a ser fir-
mado. Publique-se.

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023
VILSON RIBEIRO DO AMARAL

Secretário de Administração
 

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
PERANTE A TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023, EM 31 DE 

JANEIRO DE 2023

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e tres (31/01/2023), 
às 14 horas reunidos os membros da Comissão Permanente de Licitações, para o ato 
de abertura do envelope de documentos, referente à Tomada de Preços n.º 01/2023. 
Protocolaram as seguintes empresas:Hz Engenharia e Soluções Ltda,,MSV Constru-
tora Ltda,Arcon Engenharia e Serviços Eireli, JVS Sistemas Construtivos,Empreiteira 
Ferrezin SC Ltda-Me, , e Maximus Construtora e Estruturas Metálicas Ltda.Antes 
de proceder à abertura dos respectivos envelopes, a CPL conferiu que os mesmos se 
encontram devidamente fechados e incólumes. A Comissão de Licitações deu então 
início aos trabalhos de abertura do envelope contendo a documentação exigida no Edi-
tal, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame e 
rubrica. Quanto às documentações apresentadas pelas empresasHz Engenharia e So-
luções Ltda,MSV Construtora Ltda,Arcon Engenharia e Serviços Eireli, JVS Sistemas 
Construtivos e Empreiteira Ferrezin SC Ltda-Meestão em consonância com o edital, 
restando as mesmas HABILITADAS. Já em relação à empresaMaximus Construtora e 
Estruturas Metálicas Ltdadeixou de atender à Cláusula 7, item 7.5.2 do edital uma vez 
que apresentou cópia simples do Contrato Sociale não dispunha do original para apre-
sentar à Comissão Permanente de Licitações para a devida autenticação, bem como 
entregou a documentação fora do horário máximo estabelecido no Edital à cláusula 
IX, item 9.1 conforme observado pelo representante da empresa Arcon Engenharia e 
Serviços Eireli, Sr. Rodrigo César de Morais,portanto, a CPL, decide deliberar que a 
mesma restou INABILITADA no certame. Tendo em vista que não houve represen-
tante presente das empresas JVS Sistemas Construtivos e Empreiteira Ferrezin SC 
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Ltda-Mee não foi apresentado termo de desistência de interposição de recurso por 
nenhuma licitante, fica desde já aberto prazo para apresentação recursal de 05 (cinco) 
dias úteis quanto à fase de habilitação, nos termos do artigo 109, I, "a", da Lei Federal 
n° 8.666/1993.Nada mais a constar, encerramos a presente ata que vai assinada pelos 
membros da Comissão.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO) AO CONTRATO N. 24/2022

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) 
AO CONTRATO N. 24/2022,Contratante: Município de Nova Odessa. Processo 
Administrativo: 12.350/2021. Modalidade: Pregão Presencial nº 04/2022. Con-
tratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Assinatu-
ra: 25/01/2023. Vigência: 10/03/2023 à 09/03/2024. Crédito pelo qual correrá a 
despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da catego-
ria econômica: dotação 135, 435, 53, classificação funcional 18.541.0006.2.024, 
04.122.0004.2.039, 15.452.0002.2.012 e natureza de despesa 3.3.90.30.00. Objeto: 
Fornecimento parcelado de leite integral para o consumo dos servidores municipais, 
com cota reservada para microempresa, empresas de pequeno porte e microempreen-
dedor individual

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023
ROBSON FONTES PAULO

Secretário de Governo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA NO 047/2023
Concede licença não remunerada ao servidor público municipal efetivo, 

nos termos da Lei Municipal nº 3.370/2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO o contido nos autos do PMNO nº 9472/2022;

RESOLVE:

Art. 1oConceder, no dia 03 de março de 2023, licença não remunerada à servidora 
ANA PAULA BONINI SERNAGLIA, matrícula funcional 34263, do emprego de 
EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,para tratar de assuntos par-
ticulares pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 03 de março de 2023 até 02 de 
março de 2025.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2023

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 16º e 19º, para o Empre-
go de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA,para atribuição de 01 (uma) vaga, conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio 
com habilitação para Magistério - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - ori-
ginal.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para o 
emprego de EDUCADOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CONTRA-
TAÇÃO TEMPORÁRIA.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia 27/02/2023, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  A admissão se dará dia 01/03/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/2023
"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

PARA O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB 
I - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA".

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classificados do PROCESSO SELETIVO nº 01/2021, do 52º ao 56º, para o Empre-
go de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA,para atribuição de 01(uma) vaga,conforme classificação publicada 
no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 09 de fevereiro de 2022.
  A atribuição será realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, no Au-
ditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e cópia;
  2-Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura Plena) ou Ensino Médio 
com habilitação para Magistério - cópia autenticada;
  3-Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vínculo empregatício - ori-
ginal.
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do PROCESSO SELETIVO nº 01/21 para o 
emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - CONTRATA-
ÇÃO TEMPORÁRIA.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 27/02/2023, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
  A admissão se dará dia 04/03/2023.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

ERRATA DA PORTARIA Nº 044/2023, PUBLICADA NO 
DIA 30/01/2023

O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS torna pública a seguinte 
ERRATA:

Na Portaria nº 044/2023:

onde se lê: Art. 1oProrrogar, no dia 03 de fevereiro de 2023, a licença não remune-
rada, concedida à servidora ELISABETE BASSORA FELIPE, matrícula funcio-
nal 2638, conforme Portaria nº 084/22, do emprego de PROFESSOR EDUCAÇÃO 
BÁSICA I - PEB I, para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 01 (um) ano, a 
contar de 03 de fevereiro de 2023 até 02 de fevereiro de 2024.

leia-se: Art. 1oProrrogar, no dia 03 de fevereiro de 2023, a licença não remunera-
da, concedida à servidora ELISABETE BASSORA FELIPE, matrícula funcional 
1230, conforme Portaria nº 084/22, do emprego de PROFESSOR EDUCACAO 
INFANTIL - PEI, para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 01 (um) ano, a 
contar de 03 de fevereiro de 2023 até 02 de fevereiro de 2024.

Nova Odessa, 27 de janeiro de 2023
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 12823/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de SIMONE 
CARVALHO BATISTA, matrícula 1439, que entrará em descanso por 45 (quarenta e 
cinco) dias em 01 de fevereiro a 17 de março de 2023, e receberá 45 (quarenta e cinco) 
dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 11494/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de CARLOS 
OTAVIO GILBERTO, matrícula 22743, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias 
em 07 de janeiro a 06 de fevereiro de 2023, e 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo 
ao que dispõe a Legislação em vigor.

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023
 

PORTARIA NO 048/2023
Exonera, a pedido, servidora lotado no emprego público de PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA I -  PEB I
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal, através do art. 78, inciso II;
CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO nº 867/2023

RESOLVE:

Art. 1o Exonerar, a pedido, no dia 30 de janeiro de 2023, a servidora ANDREIA 
CRISTINA DO PRADO FERREIRA, matrícula funcional nº 7536, do emprego 
público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I.
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Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 30 de janeiro de 2023.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 049/2023
Exonera, a pedido, servidor lotado no emprego público de COLETOR DE LIXO

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;
CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO nº 940/2023

RESOLVE:

Art. 1o Exonerar, a pedido, no dia 27 de janeiro de 2023, o servidor DANILO APARECIDO DA CRUZA, matrícula funcional nº 5456, do emprego público de COLETOR 
DE LIXO.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 27 de janeiro de 2023.
Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE SAÚDE
 

ATOS DA VISA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, através da Secretaria Municipal de Saúde Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, comunica os despachos:

1-PROCESSOS DEFERIDOS
 Processo: 285/12       Protocolo: 175/22
Razão Social: José Lourenço Jorge Alvarenga
2-CANCELAMENTO DE LICENÇA
  Processo: 69/2016     Protocolo: 17/23    
Razão Social: Roberta Vasconcelos Pierozzi Cançado ME
  Processo: 182/13      Protocolo: 19/23    
Razão Social: Karina Vanessa Tendoro
3-Convocação:
  O setor de Vigilância Sanitária Municipal de Nova Odessa CONVOCA o responsável legal de respectivo estabelecimento relacionado abaixo, devendo este comparecer a Vi-
gilância Sanitária, situada a Rua Independência, 581 - Centro, em 5 (cinco) dias corridos a contar desta publicação, para tratar de pendência de processo. Transcorrido o prazo, 
em caso de ausência de manifestação do estabelecimento, o processo será sumariamente encerrado.
 Processo: 496/04
Razão Social: Peralta Comércio e Indústria Ltda    
 Processo: 375/01
Razão Social: Peralta Comércio e Indústria Ltda    

Nova Odessa, 31 de janeiro de 2023
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

  

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 

ERRATA

Nesta data, republicamos o Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, em razão de erros no Relatório extraído 
do sistema de processamentos de softwares, verificados entre as datas de 24/01/2023 com o índice correto e 30/01/2023 com o índice incorreto, que fora publicado no Diário 
Oficial do Município de 30/01/2023, nº 963, à página 8 (oito).
Por ser a expressão da verdade, conforme nova publicação, declaramos que o valor aplicado no Ensino no exercício de 2022 é de R$ 72.014.912,51, com o índice apurado  de 
29,06% de acordo com as normas da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, cujo Anexo 08 é devidamente republicado.

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2023
FRANCISCO DE ARAÚJO

Contador

VER ANEXOS A PARTIR DA PÁGINA 04.
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