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PODER EXECUTIVO
   

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
   

 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
(QUANTITATIVO) AO CONTRATO N. 127/2022 

Primeiro Termo de Aditamento de quantitativo ao contrato n. 127/2022,Con-
tratante : Município de Nova Odessa.  Processo Administrativo : 13.865/2022.  Mo-
dalidade  Pregão Eletrônico 35/2022,  Contratada:GENTE SEGURADORA S.A  . 
Assinatura : 06/01/2023.  Objeto : Contratação de empresa especializada seguradora 
para cobertura de seguro dos veículos da frota municipal da Administração Direta, os 
termos das especifi cações constantes do instrumento convocatório e anexos

 ROBSON FONTES PAULO 
 Secretário de Governo 

   

 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo nº15486/2022. Ratifi cando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
da Secretária Interina de Saúde que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da 
Lei Federal nº 8.666/93 para a contratação de empresa especializada para a execução 
de serviços de dedetização, desratização, descupinização e controle de pragas e escor-
piões da empresa Dedetizadora Vorax - FH Controle de Pragas LTDA. com valor total 
de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

 Nova Odessa, 09 de janeiro de 2023 
 JAQUELINE GENY DA ROCHA SERRANO 

 Secretária Interina de Saúde 

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 PORTARIA NO 017/2023 
 Autoriza servidor a conduzir veículos ofi ciais 

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;

RESOLVE:

Art. 1o  Autorizar o servidor FLAVIO DOS SANTOS AMARAL , matrícula funcional 
nº 7802 , C.N.H nº 05412955355, validade 25/09/2024, a conduzir veículos ofi ciais. 

Art. 2o  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Nova Odessa, 09 de janeiro de 2023 

 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 
 PREFEITO MUNICIPAL 

   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 
O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI - EFE-

TIVO". 
 A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca a candidata 
classifi cada no CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 53º ao 59º, para o Emprego de 
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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI - EFETIVO, para atribuição de 
04 (quatro) vagas , conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município 
de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.

  A  atribuição  será realizada no dia  13 de janeiro de 2023, às 09:00 horas , no Audi-
tório 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 CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI-Efetivo .  
  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  27/01/2023 , munida 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  06/02/2023.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - 
EFETIVO". 

 A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candi-
datos classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 153º ao 158º, para o 
Emprego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) - EFETIVO, para 
atribuição de  02 (duas) vagas ,  conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial 
do Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.

  A  atribuição  será realizada no dia  13 de janeiro de 2023, às 09:00 horas , no Audi-
tório 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:
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  1-Cédula de Identidade (RG) -  original e cópia ;
  2-Diploma ou Certifi cado do Ensino Superior Completo em Pedagogia (Licenciatura 
Plena) ou Ensino Médio com habilitação no 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 CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de Professor de Educação Básica I (PEB I) - Efetivo.  
  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  27/01/2023 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  06/02/2023.

OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - 
ARTES - EFETIVO". 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 17º ao 20º, para o Emprego de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES - EFETIVO, para 
atribuição de  02 (duas) vagas , conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do 
Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.
  A  atribuição  será realizada no dia  13 de janeiro 2023, às 09:00 horas , no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, quem tiver a vaga atribuída deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) -  original e cópia ;
  2-Ensino Superior Completo (Licenciatura Plena em Artes) -  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 CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para 
o emprego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - ARTES - 
EFETIVO .  
  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  27/01/2023 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  06/02/2023.

OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA - EFETIVO". 

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 07º ao 10º, para o Emprego 
de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
- EFETIVO, para atribuição de  02 (duas) vagas , conforme classifi cação publicada no 
"Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro de 2019.
  A  atribuição  será realizada no dia  13 de janeiro de 2023, às 09:00 horas , no Audi-
tório 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 (Licenciatura Plena em Educação Física) -  cópia au-

tenticada ;
  3-Registro no Conselho de Classe -   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 CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PEB II - EDUCAÇÃO 
FÍSICA - EFETIVO .  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia  27/01/2023 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  06/02/2023.

OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

PARA O EMPREGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO-EFETIVO". 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca o candidato 
classifi cado do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 19º ao 24º, para o Empre-
go de  COORDENADOR PEDAGÓGICO-EFETIVO, para atribuição de  03 (três) 
vagas , conforme classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova 
Odessa", de 17 de janeiro de 2019.  
  A  atribuição  será realizada no dia  13 de janeiro de 2023, às 09:00 horas , no Audi-
tório 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 Especialização 
na Área da Educação -  cópia autenticada ;
  3-Documento que comprove experiência mínima de 2 (dois) anos como Professor 
-  original .
  Se candidato não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de  COORDENADOR PEDAGÓGICO  -  Efetivo .  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos docu-
mentos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de 
Identidade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos até o dia  27/01/2023 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  06/02/2023.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, pre-
vendo ausências e desistências.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

PARA O EMPREGO DE DIRETOR DE ESCOLA-EFETIVO". 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 15º ao 17º, para o Emprego 
de  DIRETOR DE ESCOLA-EFETIVO, para atribuição de  01 (uma) vaga , confor-
me classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 17 
de janeiro de 2019.
  A  atribuição  será realizada no dia  13 de janeiro de 2023, às 09:00 horas , no Audi-
tório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa/SP, à Av. João Pessoa nº 777, Centro.
  No ato da atribuição o candidato, quem 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 Especialização 
na Área da Educação -  cópia autenticada ;
  3-Documento que comprove experiência mínima de 2 (dois) anos como Professor 
-  original .
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de Diretor de Escola-Efetivo.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
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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  27/01/2023 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  06/02/2023.
OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2023 
 "DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA 

O EMPREGO DE ESCRITURÁRIO - EFETIVO" 
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, Estado de São Paulo, convoca os candidatos 
classifi cados do CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018, do 54º ao 59º, para o Empre-
go de  ESCRITURÁRIO - EFETIVO, para atribuição de  03 (três) vagas , conforme 
classifi cação publicada no "Diário Ofi cial do Município de Nova Odessa", de 17 de 
janeiro de 2019.
  A  atribuição  será realizada no dia  13 de janeiro de 2023, às 09:00 horas , no Audi-
tório 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-Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio -  xerox autenticado .
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do CONCURSO PÚBLICO nº 01/18 para o 
emprego de   ESCRITURÁRIO - EFETIVO.
  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  27/01/2023 , munido de  todos os documentos  necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, sob pena de perder a vaga.
  A admissão se dará dia  06/02/2023.
OBS : O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 CODEN 
  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA 

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  0019/2018.  PROCESSO Nº  4619/2018. 
CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa.  CONTRATA-
DA:  CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda.  ASSINATURA:  06/12/2022. 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  Fica prorrogada a vigência do contrato nº 0019/2018, 
pelo prazo de 12 meses, período de 10/12/2022 à 09/12/2023, nos termos dos ar-
tigos 71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16 e da cláusula 4ª do contrato ora aditado. 
DO REAJUSTE:  Visando manter o equilíbrio econômico fi nanceiro do Contrato nº 
0019/2018, nos termos da cláusula 9ª do contrato fi rmado, fi ca reajustado a partir do 
dia 10/12/2022, para maior, o valor do serviço que passa a ser de R$ 296.880,48, cor-
respondendo ao valor mensal de R$ 24.740,04, referente ao reajuste pelo IPCA, pelo 
percentual de 6,47% do valor anteriormente contratado.  DO OBJETO:  Fica acrescido 
ao objeto do Contrato nº 0019/2018, o fornecimento de licença de uso de Módulo 
de EFD-REINF, representando o valor mensal de R$ 5.010,00, totalizando o valor 
de R$ 60.120,00, durante o período de 12 meses, que corresponde a 21% do valor 
anteriormente contratado, tudo com base no disposto no artigo 81, inciso II da Lei nº 
13.303/2016 e da cláusula 17 do contrato ora aditado.

 Nova Odessa, 09 de janeiro de 2023 
 ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO 

 Diretor Presidente 
   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  0027/2021.  PROCESSO Nº  1158/2021. 
CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa.  CONTRATA-
DA:  Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda.  ASSINATURA:  07/12/2022. 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 0027/2021, 

pelo prazo de 08 meses, período de 08/12/2022 à 07/08/2023, nos termos dos arti-
gos 71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16 e da cláusula 04 do contrato ora aditado. 
DO REAJUSTE:  Visando manter o equilíbrio econômico fi nanceiro do Contrato nº 
0027/2021, nos termos da cláusula 8 do contrato fi rmado, fi ca reajustado a partir de 
08/12/2022, para maior, o valor do produto Hidróxido de Cálcio em suspensão para 
Tratamento de Água, que passa a ser o valor unitário de R$ 0,58 por quilograma, cor-
respondente ao reajuste pelo IPCA, pelo percentual de 6,47% do valor anteriormente 
contratado.  DO OBJETO:  Fica acrescido ao contrato nº 0027/2021 a quantidade de 
25.000 Kg. de Hidróxido de Cálcio em suspensão para Tratamento de Água, que cor-
responde ao valor de R$ 14.500,00 que representa o percentual de 25% do valor inicial 
atualizado do contrato, nos termos do artigo 81, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16 
e da cláusula 16 do contrato ora aditado.

 Nova Odessa, 09 de janeiro de 2023 
 ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO 

 Diretor Presidente 
   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  0034/2019.  PROCESSO Nº  6159/2019. 
CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa.  CONTRA-
TADA:  Prato Fino Mogi Guaçu Refeições Ltda EPP.  ASSINATURA:  08/12/2022. 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  Fica prorrogada a vigência do contrato nº 0034/2019, 
pelo prazo de 12 meses, período de 11/12/2022 à 10/12/2023, nos termos dos ar-
tigos 71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16 e da cláusula 4 do contrato ora aditado. 
DO REAJUSTE:  Visando manter o equilíbrio econômico fi nanceiro do Contrato nº 
0034/2019, nos termos da cláusula 9 do contrato fi rmado, fi ca reajustado a partir do 
dia 11/12/2022, para maior, o valor da prestação de serviços de preparo, distribuição 
e fornecimento de refeições aos funcionários desta Cia, que passa a ser o valor de R$ 
19,34 por unidade, correspondente ao reajuste pelo IPCA, pelo percentual de 5,90% 
do valor anteriormente contratado.

 Nova Odessa, 09 de janeiro de 2023 
 ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO 

 Diretor Presidente 
   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  0001/2019.  PROCESSO Nº  4239/2018. 
CONTRATANTE:  Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa.  CONTRA-
TADA:  Pass Transportes e Serviços Ambientais Ltda.  ASSINATURA:  04/01/2023. 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  Fica prorrogada a vigência do contrato nº 0001/2019, 
pelo prazo de 12 meses, período de 09/01/2023 à 08/01/2024, nos termos dos artigos 
71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16 e da cláusula 1ª, item 1.6 do contrato ora aditado. 
DO REAJUSTE:  Visando manter o equilíbrio econômico fi nanceiro do Contrato, 
fi ca reajustado a partir de 09/01/2023, para maior, pelo IPCA pelo índice de 5,90% os 
seguintes valores unitários: Item 1: valor referente a ao serviço de coleta e transporte 
de resíduos sólidos, que passa a ser R$ 191,33 por tonelada, sendo o valor total de 
R$ 3.673.536,00, correspondente ao total estimado de 19.200 toneladas, pelo período 
de 12 meses. Item 2: valor referente ao serviço de Locação, manutenção e higieni-
zação de contêineres, que passa a ser R$ 385,54 por unidade, sendo o valor total de 
R$ 578.310,00, correspondente a 125 unidades mensais, sendo 1500 unidades, pelo 
período de 12 meses.

 Nova Odessa, 09 de janeiro de 2023 
 ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO 

 Diretor Presidente 
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