
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 
DE EDITAL 36/PP/2018

O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que o edital de 
Pregão Eletrônico n.º 36/PP/2018, do tipo menor preço global, que trata da contrata-
ção de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para atendimen-
to dos usuários da rede municipal de saúde, sofreu alteração no termo de referencia 
anexo I.
  Fica incluído o seguinte: Deverá ainda a empresa vencedora, disponibilizar endereço 
eletrônico (site) para acesso aos resultados de exames pelos pacientes.

 A sessão pública de processamento do pregão presencial fica mantida para mesma 
data, ou seja, 08/11/2018 as 09:15 hs.

 O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição dos in-
teressados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.
aspx.

Nova Odessa, 06 de novembro de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 09/TP/2018. Processo Administrativo: 8043/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfál-
tico em diversas vias - ruas dos bairros: Centro, Bela Vista, Santa Rosa, São Jorge, 
Santa Luiza, Residencial Triunfo e São Manoel com fornecimento de materiais, equi-
pamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada de Preços. Proponentes: 01. Processo 
homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte 
empresa: o objeto deste certame em favor da empresa Unibase Terraplanagem e Pavi-
mentação Ltda EPP. Data da homologação e adjudicação: 25/10/2018.

Nova Odessa, 07 de novembro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
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PODER EXECUTIVO

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 26/PE/2018. Processo Administrativo: 5632/2018.

Objeto: Aquisição de moveis e acessórios hospitalares para a Secretaria de Saúde. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 16. Processo homologado pela autoridade 
competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: o item 03 objeto deste 
pregão em favor da empresa ALFRS Indústria de Moveis Ltda. Data da homologação 
e adjudicação: 31/10/2018.

Nova Odessa, 07 de novembro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 31/PP/2018. Processo Administrativo: 9625/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização do transporte de 
alunos residentes no município, através de veículos tipo ônibus e vans, em perfeitas 
condições de uso, com idade de fabricação 2008 ou superior. Modalidade: Pregão Pre-
sencial Proponentes: 15. Processo homologado pela autoridade competente e objeto 
adjudicado em favor da seguinte empresa: os lotes 01 e 02 objeto deste pregão em 
favor da empresa Lazer Transporte LTDA - EPP. Data da homologação e adjudicação: 
07/11/2018.

Nova Odessa, 07 de novembro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Ao Contrato: 077/2018. Contratante: Município de Nova Odessa.

Processo Administrativo: 11840/2018. Contratada: Stevan Thiago Saura. Valor glo-
bal: R$ 20.000,00. Assinatura: 06/11/2018. Vigência: 03 meses Objeto: Contratação 
emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva nos veículos automotores leves da frota deste município, compre-
endendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de lubrificantes, fluídos de 
freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, de acordo com as 
condições e especificações, descritos no termo de referência. Modalidade: Dispensa 
artigo 24, inciso IV.

Nova Odessa, 07 de novembro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
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EXTRATO DE CONTRATO

Ao Contrato: 078/2018. Contratante: Município de Nova Odessa.
Processo Administrativo: 11840/2018. Contratada: SC Albuquerque Serviços Auto-
motivos Ltda. Valor global: R$ 30.000,00. Assinatura: 06/11/2018. Objeto: Contrata-
ção emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos veículos automotores leves da frota deste município, com-
preendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de lubrificantes, fluídos de 
freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, de acordo com as 
condições e especificações, descritos no termo de referência. Modalidade: Dispensa 
artigo 24, inciso IV.

Nova Odessa, 07 de novembro de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

DECISÃO SOBRE RECURSO DE LICITAÇÃO

Edital: 29/PP/2018. Processo: 7364/2018.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota 
deste município, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, troca de 
lubrificantes, fluídos de freio e filtros, com fornecimento de peças, materiais e mão de 
obra, excluindo as peças e serviços dos sistemas de ar condicionados dos veículos e 
serviços de socorro. Modalidade: Pregão Presencial. Recorrente: CR Service e Com. 
De Produtose Peças em Geral Eireli. Decisão: Recurso julgado IMPROCEDENTE, 
conforme as fls. 460/462, dos autos do processo de licitação.

Nova Odessa, 07 de novembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

DECRETO Nº 3.926, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre atribuições de servidor e dá outras providências"
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;

DECRETA:

Art. 1º Concede função gratificada de Chefe de Seção, além de percentual de gratifi-
cação a que se refere a Lei Complementar nº 56, de 11 de maio de 2018, a servidora 
GISELE AVILA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 27.808.767-X, 
matrícula 5378, lotada no emprego de ENFERMEIRO.

Art. 2º Competirá à servidora analisar, implantar e coordenar os trabalhos técnicos 
afetos a sua subárea, orientar seus subordinados acerca de seus direitos, deveres e 
na execução dos serviços, identificar as necessidades e propor melhorias nas rotinas 
laborativas de sua subárea.

Art. 3º Competirá ainda coordenar o Centro Cirúrgico e Obstétrico do Hospital e 
Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia; idealizar e submeter à gestão 
de serviços específicos na área de atuação; prestar assessoria especializada aos Secre-
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tários e Diretores da respectiva área; orientar e acompanhar os trabalhos do corpo de 
apoio técnico da sua área administrativa; apresentar planejamento anual, que deverá 
ser submetido ao Secretário da Pasta; e demais atribuições compatíveis com a função 
e de exigência da Secretaria Municipal de Saúde."  

Art. 4º Diante do contido no artigo 11 da Lei Complementar nº. 56, de 11 de maio de 
2018, a remuneração e demais vantagens deverá incidir sobre o padrão base do cargo 
pelo qual o servidor é titular, acrescido de gratificação estabelecida no artigo 10 do 
referido texto legal.  

Art. 5º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 05 de novembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº 3.925, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

"Cessa gratificação de servidor e dá outras providências"
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;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 3.913 de 30 de outubro de 2018, que concedeu 
gratificação a servidora ROSANA CASTRO DOS SANTOS DE MELO, portadora 
da Cédula de Identidade RG. Nº 34.525.252-4, matrícula 4595, lotada no emprego 
de ENFERMEIRO, posto que cessaram os motivos que ensejaram a concessão da 
gratificação.

Art. 2º A Diretoria de Recursos Humanos deverá promover as anotações necessárias 
para cumprimento deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 05 de novembro de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 13212/2018.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Secretário de Saúde, 
nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, que dispensou nos 
termos do Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa 
Cortical Campinas Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda para aquisição de prótese 
para atendimento de determinação judicial no valor total de R$ 18.200,00 (dezoito mil 
e duzentos reais).  

Nova Odessa, 07 de novembro de 2018
VANDERLEI COCATO BORGES

Secretário de Saúde
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