
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que o edital de 
Pregão Eletrônico n.º 07/PE/2019, do tipo menor preço por item, que trata do registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos de Proteção Individual 
com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreen-
dedor individual, sofreu alteração no item 33 do Anexo I e II.

 Fica retificado o descritivo do referido item.

 A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada para o dia 18 
de abril de 2019, às 10h:00min.

 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, ou http://bll.org.br/.

Nova odessa, 28 de março de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que o edital de 
Pregão Eletrônico n.º 09/PE/2019, do tipo menor preço por item, que trata do registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de utilidades domesticas, detergente e se-
cante para maquinas de lavar louças com cota reservada para microempresa, empresa 
de pequeno porte e micro empreendedor individual. O edital sofreu alteração no valor 
estimado referente as cotas e em relação aos lotes de detergente e secante.

 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, ou http://bll.org.br/.

Nova odessa, 28 de março de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

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. 15/PE/2019, que será reali-
zado no dia 22/04/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmne-
tlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Aquisição 
de calçados de E.P.I para os servidores, sendo exclusiva para participação de micro-
empresas, 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.

OFICIAL
m u n i c í p i o  d e  n o v a  o d e s s a
DIaRIO´
Nº 231 | Ano I | Sexta-feira, 29 de Março de 2019 | Diário Oficial de Nova Odessa | http://www.novaodessa.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
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: 29/03/2019 às 14h00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/04/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/04/2019, às 10h00min.
Nova odessa, 28 de março de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

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. 16/PE/2019, que será realizado 
no dia 17/04/2019 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 material de ostomia para a atenção básica com cota 
reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor indi-
vidual. 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: 28/03/2019 às 14h00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/04/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17/04/2019, às 10h00min.
Nova odessa, 28 de março de 2019
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REPETIÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO
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. 02/PE/2019, que será realizado 
no dia 23/04/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Aquisição de um veículo 
tipo hatch para o setor de trânsito. 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: 29/03/2019 às 14h00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/04/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/04/2019, às 10h00min.
Nova odessa, 28 de março de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.
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