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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 4.222, DE 06 DE MAIO DE 2020
"Dispõe sobre a distribuição de "kit alimentação" para os pais ou respon-
sáveis dos alunos matriculados nas unidades escolares da rede municipal 

de ensino, em substituição ao fornecimento da merenda escolar, nos termos 
que especifica."

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 e;

CONSIDERANDO a Lei n.º 13.987/2020, que alterou a Lei Federal n.º 11.947, de 
16 de junho de 2009, nela inserindo o art. 21-A, para autorizar, durante o período de 
suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, em todo o território nacional, em caráter excep-
cional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matri-
culados, com acompanhamento pelo Conselho de Alimentação Escolar - CAE, dos 
gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta 
Lei, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

CONSIDERANDO a decretação de calamidade pública, no âmbito deste Município, 
declarada por meio do Decreto nº 4.182, de 25 de março de 2020;

DECRETA:

Art. 1º. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas municipais, 
em razão de situação de calamidade pública decorrente da Covid-19, fica autorizada, 
em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudan-
tes nelas matriculados, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros 
federais e municipais, destinados à merenda escolar, por meio da entrega de "kit ali-
mentação".

§ 1º. O "kit alimentação" conterá, quando possível, os gêneros alimentícios oferecidos 
no cardápio regular da merenda escolar.

§ 2º. O "kit alimentação" será montado levando em consideração o consumo médio 
mensal por aluno em ambiente escolar.

§ 3º. Na composição do "kit alimentação", não deverão constar alimentos considera-
dos inadequados para a educação alimentar, bem como evitados produtos perecíveis, 
a fim de minimizar perdas no processo de logística entre a entrega pelo fornecedor, o 
acondicionamento e a entrega final ao aluno.

Art. 2º. Fica determinado aos Órgãos competentes da Secretaria Municipal de Educa-
ção a logística e entrega dos kits.

Art. 3º. Na distribuição ou entrega do "kit alimentação" deverão ser adotadas todas 
as medidas necessárias para que se evite aglomeração de pessoas ou contato pessoal, 
ressalvados os protocolos de higiene e prevenção do contágio estabelecidos pelas au-
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toridades sanitárias competentes, conforme previsto na Lei Federal n. 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020 e demais normas pertinentes.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a data da publicação do decreto n. 4.182, de 25 de maio de 2020, que declara 
calamidade pública no âmbito do Município.

Nova odessa, 06 de maio de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 04/TP/2020. Processo Administrativo: 1271/2020. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de recapeamento asfaltico em diversas vias do 
Município, com fornecimento de materiais equipamentos e mão de obra. Modalidade: 
Tomada de Preços. Proponentes: 00. Processo homologado pela autoridade competen-
te e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: Construtora Simoso Ltda. Data 
da homologação e adjudicação: 11/05/2020.

Nova odessa, 15 de maio de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
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CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020
"Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação para o 

exercício 2020-2021 e dá outras providências"
RICARDO ONGARO, Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento de 
Nova Odessa-CODEN, no uso de atribuições que são conferidas pelos Estatutos 
Sociais e; 

CONSIDERANDO a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o esta-
tuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o Regulamen-
to Interno de Licitações e Contratos da CODEN - RILC.

DETERMINA: 

Art. 1º. Ficam nomeados os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão 
Permanente de Licitação, encarregada do recebimento, exame e julgamento de todos os 
documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes de 
que trata a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, sendo os seguintes:
  Antônio de Pádua Pisoni Benincasa - Registro: 0015; Bernadete Augusta da Silva Lu-
cas - Registro: 0984; Danilo José Teroço - Registro: 1216; Everton Muniz, Registro: 
1227; Jane Dinorá Gomes de Luca - Registro: 0883; Jaqueline Carraro Socci - Registro: 
1116; José Marcos de Campos - Registro: 1094; José Roberto Barros - Registro: 0466; 
Marco Aurélio Gomes de Campos - Registro: 1222; Marizilda Barbosa - Registro: 0097; 
Reinaldo Formaggio - Registro: 0114; Rean Gustavo Sobrinho - Registro: 1199; Se-
bastião Faria de Souza - Registro: 1098; Thaís Aparecida Fernandes - Registro: 0980.

Art. 2º. A Presente Comissão Permanente de Licitação será presidida pelo funcionário, 
SR. REINALDO FORMAGGIO.

Art. 3º. O Presidente, em sua ausência, será substituído por um dos membros da Comis-
são Permanente de Licitação, indicado por ele, devendo a informação da substituição 
ficar anexa aos autos do processo licitatório.

Art. 4º. A Comissão Permanente de Licitação será regida pelos termos dispostos no Ato 
Administrativo nº013 /2017.

Art. 5º. O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação será de 12 
(doze) meses.

Art. 6º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Nova odessa, 15 de maio de 2020

RICARDO ONGARO
Diretor-Presidente
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