
 

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 Presencial nº. 42/PP/2018 que será realizada 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 
28/01/2019, às 9h15min, e tem por objeto: Registro de preços para futuras e eventu-
ais execução de serviços de prótese dentarias incluindo o conserto de prótese para o 
setor de odontologia. Informações poderão ser obtidas das 8h00min às 16h30min, no 
endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará 
disponível para download no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.
br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 11 de janeiro de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO - 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. 61/PE/2018, que será realizado 
no dia 23/01/2019 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 fórmulas para pacientes atendidos pelo serviço social 
do hospital 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 seguinte link 
de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 14/01/2019 às 14h.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/01/2019, às 13h30.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/01/2019, às 14h
Nova Odessa, 11 de janeiro de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
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PODER EXECUTIVO
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 29/PP/2018. Processo Administrativo: 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, fluidos de freios 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. Proponentes: 05. Processo ho-
mologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte em-
presa: o lote 01, objeto deste pregão em favor da empresa SC Albuquerque Serviços 
Automotivos LTDA - ME, e o lote  02, objeto deste pregão em favor da empresa Tarcy 
Venâncio Seriaco - ME. Data da homologação e adjudicação: 09/01/2019.

Nova Odessa, 09 de janeiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 65/PE/2018. Processo Administrativo: 12801/2018.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de elétrica e 
hidráulica com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 02. Processo 
homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte 
empresa: Os lotes 02, 03 (cota principal) e 04,05 (cota reservada), objeto deste pregão, 
em favor da empresa BRLINETECH LTDA. Data da homologação e adjudicação: 
09/01/2018.

Nova Odessa, 09 de janeiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE REVOGAÇÃO
Edital: 44/PE/2018. Processo: 8274/2018.

Objeto: Registro de preços para futuros e eventuais serviços de concretagem, com 
fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico. Proponentes: 01. Decisão: Licitação revogada, tendo em vista decisão 
constate de fls. 148/149, dos autos do processo 8274/2018.

Nova Odessa, 11 de janeiro de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa informa que realizará audiência pública para apresentar dados referente ao 4ª quadrimestre de 2018, ocasião em que os profis-
sionais da Saúde apresentarão balancetes sobre as ações realizadas no município e seus respectivos gastos, dentro do que prevê a Lei Complementar nº 141, de 13 janeiro de 2012.
 DATA: 30/01
 HORÁRIO: 8H
 LOCAL: Câmara Municipal de Nova Odessa

VANDERLEI COCATO BORGES
Secretário de Saúde
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