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PODER EXECUTIVO
 

GABINETE DO PREFEITO
 

DECRETO Nº 4.183 DE 25 DE MARÇO DE 2020

“Determina suspensão de vigência dos contratos de prestação de serviços 
firmados com terceiros para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação, devido a suspensão de atividades em razão da pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19)”

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 Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Decla-
ra Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019”;
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fe-
vereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto de nº 4.175, de 19 de março de 2020, que 
estabeleceu medidas efetivas para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO a necessidade de determinar a suspensão de contratos de presta-
ção de serviços firmados com terceiros para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, na medida que houve suspensão de atividades devido a pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19):
 
DECRETA:
                                
Art. 1º Ficam suspensos de 23 de março de 2020 a 06 de abril de 2020, a vigência dos 
contratos relativos ao bolsa creche, nos termos da Lei de nº 2.522, de 04 de agosto de 
2011, para o exercício de 2020, firmados com as seguintes Entidades:
 
I – Centro Educacional Starnino & Cardoso LTDA – Unidade 1;
II - Centro Educacional Starnino & Cardoso LTDA – Unidade 2;
III – Instituto Educacional São Caetano;
 Art. 2º Ficam suspensos de 23 de março de 2020 a 06 de abril de 2020, a vigência dos 

contratos de prestação de serviços firmados com as seguintes empresas:
 
I – Leonardo Ramira Ribas ME – Contrato: 78/2019 – Licitação: 19/PP/19;
II – Academia de Artes Nishibara – Contrato: 77/2019 – Licitação: 19/PP/19;
III -  Lazer Transportes LTDA ME – Contrato: 112/2016 – Licitação: 88/PP/15;
IV – Lazer Transportes LTDA ME – Contrato: 79/2018 – Licitação: 31/PP/18;
 
§ 1º Durante a suspensão de vigência dos contratos, não deverá haver faturamento 
pelas empresas contratadas.
 
§ 2º Os serviços prestados até a data do início da suspensão, deverão ser faturados na 
medida do que foi efetivamente executado.
 
Art. 3º Deverão ser juntados cópia do presente Decreto nos respectivos processos de 
contratação, devendo os interessados ser imediatamente cientificados.
 
Art. 4º Os prazos indicados nos artigos 1º e 2º deste Decreto poderão ser prorrogados, 
se perdurar o motivo que ensejou a necessidade excepcional de suspensão de vigência 
dos referidos contratos.
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 23 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário.
.

Nova odessa, 25 de março de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

REPETIÇÃO - AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberta Tomada de Preços nº. 05/TP/2020, com encerra-
mento dia 13/04/2020, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, 
situado a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP para: Contratação de 
empresa especializada para construção e implantação de 01 campo de areia no Jardim 
Eneides, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia 
para cadastro: 07/04/2020. Vistoria Técnica: é obrigatória e deverá ser realizada por 
representante credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone 
(19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias úteis de an-
tecedência contados do último dia para realização da vistoria e será realizado sempre 
em horário de expediente administrativo. Considera-se o ultimo dia para vistoria o 
dia 09/04/2020. O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova odessa, 25 de março de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

______________________________________________________________________________
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EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 07/2020

Diante das considerações pela Diretoria de Obras e Projetos (fls. 86), fica SUSPENSA 
por tempo indeterminado a licitação Tomada de Preços nº. 07/TP/2020 processo nº 
1731/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução 
de recapeamento asfáltico e execução de ciclo faixa na Avenida Brasil e vias dos Bair-
ros Green Village e Lopes Iglesias, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra. A data de reabertura do certame será comunicada oportunamente.

Nova odessa, 25 de março de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

______________________________________________________________________________

EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 08/2020

Diante das considerações pela Diretoria de Obras e Projetos (fls. 80), fica SUSPENSA 
por tempo indeterminado a licitação Tomada de Preços nº. 08/TP/2020 processo nº 
1910/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução 
de recapeamento asfáltico em diversas vias dos Bairros Santa Luiza e Triunfo, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A data de reabertura do cer-
tame será comunicada oportunamente.

Nova odessa, 25 de março de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

______________________________________________________________________________

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital: 01/PE/2020. Processo Administrativo: 408/2020. Objeto: Registro de preços 
para futuras e eventuais aquisições de geladeira industrial e freezers para a Secreta-
ria de Educação com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte 
e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 08. 
Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da 
seguinte empresa: os itens 01, 02 e 04 objeto deste pregão em favor da empresa RF 
Teixeira Eireli ME. Data da homologação e adjudicação: 23/03/2020.

Nova Odessa, 23 de março de 2020.
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO – LOCAÇÃO

Termo de Rescisão nº 001/2020. Contrato: 043/2014. Locatária: Município de Nova 
Odessa. Processo: 398/2014. Locador: AJR Nova Era Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Assinatura: 17/03/2020. Clausula I: “Pelo presente termo e na melhor forma de 
direito, e nos termos da cláusula segunda do Contrato de Locação nº 043/2014, fica 
rescindido o referido contrato celebrado entre o Município de Nova Odessa e AJR 
Nova Era Empreendimentos Imobiliários Ltda. Objeto: Locação de Imóvel comer-
cial, Localizado na Rua Rafael Manzi Piconi, nº 122 – Parque Residencial Klavin 
- Nova Odessa - SP. Fundamentação Lega: Dispensa Art. 24, Inciso X da Lei Federal 
nº 8666/93.
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Nova Odessa, 17 de março de 2020.
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Terceiro Termo de Aditamento: Prorrogação de Prazo. Contrato: 009/2017. Contra-
tante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 1703/2016. Edital: 10/
PP/2016. Contratada: Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito Ltda - EPP. Assinatura: 
23/03/2020. Vigência: 12  meses. Objeto: objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviços de administração e intermediação do beneficio de alimentação 
aos servidores do município de nova odessa, que possibilitem a aquisição de gêneros 
alimentícios in natura e cesta de natal quando for o caso, através de rede de estabele-
cimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente com fornecimen-
to estimado em 1.525 créditos mensais, através de cartões eletrônico-magnéticos ou 
com tarja magnética, pelo período de 12 meses (prorrogáveis). Modalidade: Pregão 
Presencial.

Nova Odessa, 23 de março de 2020.
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração


