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P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:73/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrati-
vo:12827/2021. Edital:40/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico. Contratada: Equipe 
Educar Clinica de Intervenção Comportamental LTDA ME. Assinatura:26/11/2021.
Valor total: R$ 134.157,92.Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRATA-
MENTO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE ATENDIDO POR 
MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 1000043-67.2021.8.26.0394.

Nova odessa, 26 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:71/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrati-
vo:11593/2021. Edital:36/PE/2021.Modalidade: PregãoEletrônico. Contratada:SISNAC 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Assinatura:25/11/2021.Valor total: R$ 66.600,00.
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS PARA SE-
CRETARIA DE SAÚDE.

Contrato:72/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Ad-
ministrativo:11593/2021. Edital:36/PE/2021.Modalidade: PregãoEletrônico. 
Contratada:ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP. Assinatura:25/11/2021.Valor 
total: R$ 42.686,48.Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACES-
SÓRIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Nova odessa, 25 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:70/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Admi-
nistrativo:11593/2021. Edital:36/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Contratada:GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. 
Assinatura:24/11/2021.Valor total: R$ 29.750,00.Objeto:AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Nova odessa, 24 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:65/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrati-
vo:11593/2021. Edital:36/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico. Contratada:J RI-
BEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA- EPP. Assinatura:23/11/2021.Valor 
total: R$ 11.100,00.Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACES-

SÓRIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
Contrato:66/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrati-
vo:11593/2021. Edital:36/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico. Contratada:HG 
COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRE-
LI. Assinatura:23/11/2021.Valor total: R$ 11.000,00.Objeto:AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTES E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Contrato:67/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrati-
vo:11593/2021. Edital:36/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico. Contratada:M 
CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Assina-
tura:23/11/2021.Valor total: R$ 158.280,00.Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PERMANENTES E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Contrato:68/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Admi-
nistrativo:11593/2021. Edital:36/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Contratada:MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDAAssinatu-
ra:23/11/2021.Valor total: R$ 43.700,00.Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PER-
MANENTES E ACESSÓRIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Nova odessa, 23 de novembro de 2021
 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:64/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrati-
vo:6352/2021. Edital:07/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico. Contratada:Bosco 
Clínica Médica Ltda. Assinatura:22/11/2021.Valor total: R$ 418.200,00.
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE 600 CIRUR-
GIAS DE FACO EMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCU-
LAR DOBRÁVEL (CATARATA) PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
NOVA ODESSA, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.

Nova odessa, 22 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:61/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Admi-
nistrativo:12100/2021.Modalidade:Dispensa, art. 24, inc. II da Lei 8.666/93. 
Contratada:Copimaq Campinas Comércio de Máquinas Ltda. Assinatu-
ra:08/11/2021.Valor total: R$ 16.200,00.Objeto:Locação de 15 impressoras térmicas 
para utilização no Hospital Municipal, Unidades de Saúde e demais setores da Secre-
taria de Saúde.

Nova odessa, 08 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital:33/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico.Processo Administrati-
vo:11484/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE DIABETES PARA PACIENTES ATENDIDOS 
PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE NOVA ODESSA.Pro-
cesso homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado pelo pregoeiro 
em favor das seguintes empresas: os itens 01 e 04 objeto deste pregão eletrônico nº 
33/2021 em favor da empresa CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MA-
TERIAIS ODONTO-MEDICOS HOSPITALARES LTDA; os itens 03 e 05 objeto 
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deste pregão eletrônico nº 33/2021 em favor da empresa CIRULABOR PRODUTOS 
CIRURGICOS LTDA. Data da adjudicação e Homologação:26/11/2021.

Nova odessa, 26 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

 Ata de Registro de Preços n°. 115/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 10704/2021. Edital. 23/PE/2021. Detentora: DMC Distribuido-
ra Comércio Medicamento Eireli. Assinatura: 19/11/2021. Objeto:REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS 
PARA A FARMÁCIA HOSPITALAR COM COTA RESERVADA PARA MICRO-
EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR IN-
DIVIDUAL. Preço e marca registrado conforme tabela abaixo:

 Ata de Registro de Preços n°. 116/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 10704/2021. Edital. 23/PE/2021. Detentora:Crismed Hospitalar 
LTDA. Assinatura: 19/11/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA HOS-
PITALAR COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Preço e marca 
registrado conforme tabela abaixo:

 Ata de Registro de Preços n°. 117/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 10704/2021. Edital. 23/PE/2021. Detentora:H.H Cavalaro Eire-
li. Assinatura: 19/11/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA HOS-
PITALAR COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Preço e marca 
registrado conforme tabela abaixo:

Nova odessa, 19 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
 Ata de Registro de Preços n°. 118/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 10704/2021. Edital. 23/PE/2021. Detentora:Josiane Cristina 
Fusco Carraro- EPP. Assinatura: 22/11/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A 
FARMÁCIA HOSPITALAR COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 
Preço e marca registrado conforme tabela abaixo:

 

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

12 GEOLAB DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO
 R$ 0,08

43

HYPOFARMA

Complexo  B  ampola  2  ml  cada  ampola  de  2  ml
contem no minimo cloridrato detiamina 10 mg B1
riboflavina 5fosfato de sodio 25 mgB2 nicotinamida
30  mg  PP  cloridrato  de  piridoxina  25  mg  B6
pantotenato de calcio 6 mg B5

 R$ 1,00

53 NOVA QUIMICA CARVEDILOL 125MG
 R$ 0,20

Item Marca Descrição Valor Unitário

49 GENÉRICO CEFTRIAXONA IMEV 1G
 R$ 5,23

56 GENÉRICO MELOXICAM 15MG15ML USO INTRAMUSCULAR
 R$ 3,05

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

04
MEDLEY

AMIODARONA  CLORIDRATO  200MG
COMPRIMIDOS SULCADOS R$ 0,85

06 NOVA QUIMICA BROMOPRIDA 4 MGML GOTAS  FRASCO 20 ML R$ 18,60
14 MULTILAB ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO R$ 0,96
15 GERMED ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDO R$ 0,86
17 NOVA QUIMICA FINASTERIDA 5 MG R$ 3,69
21 MEDLEY HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO R$ 0,19
23 LABOFARMA ISOSSORBIDA MONITRATO 20MG COMPRIMIDO R$ 0,41
35 GERMED DEXCLORFENIRAMINA 2 MG R$ 0,42
36 MERCK LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG R$ 0,26
39 MULTILAB PARACETAMOL 750MG   COMPRIMIDO R$ 1,17

--------------------------------------------------------

Item Marca Descrição Valor Unitário

37 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG
 R$ 0,3797

38 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
 R$ 0,23

40 ABBOT/ FAMAR CLARITROMICINA 500MG
 R$ 149,00

61 ABBOT COLAGENASE 12 UG POMADA
 R$ 18,80

62
ABBOT

CLARITROMICINA  500  MG  LIBERACAO
PROLONGADA  R$ 8,7465

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

07 ABL CEFALEXINA  250MG5ML  SOLUCAO  ORAL
FRASCO COM 100 ML  R$ 26,90

Item Marca Descrição Valor Unitário

08 AUROBINDO
PHARMA

CEFEPIME 1G IV
 R$ 50,00

45 AUROBINDO
PHARMA

CEFAZOLINA SODICA 1G
 R$ 7,05

 

----------------------------------------

 Ata de Registro de Preços n°. 119/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 10704/2021. Edital. 23/PE/2021. Detentora:INTERLAB FAR-
MACÊUTICA LTDA. Assinatura: 22/11/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A 
FARMÁCIA HOSPITALAR COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 
Preço e marca registrado conforme tabela abaixo:

 

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

12 GEOLAB DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO
 R$ 0,08

43

HYPOFARMA

Complexo  B  ampola  2  ml  cada  ampola  de  2  ml
contem no minimo cloridrato detiamina 10 mg B1
riboflavina 5fosfato de sodio 25 mgB2 nicotinamida
30  mg  PP  cloridrato  de  piridoxina  25  mg  B6
pantotenato de calcio 6 mg B5

 R$ 1,00

53 NOVA QUIMICA CARVEDILOL 125MG
 R$ 0,20

Item Marca Descrição Valor Unitário

49 GENÉRICO CEFTRIAXONA IMEV 1G
 R$ 5,23

56 GENÉRICO MELOXICAM 15MG15ML USO INTRAMUSCULAR
 R$ 3,05

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

04
MEDLEY

AMIODARONA  CLORIDRATO  200MG
COMPRIMIDOS SULCADOS R$ 0,85

06 NOVA QUIMICA BROMOPRIDA 4 MGML GOTAS  FRASCO 20 ML R$ 18,60
14 MULTILAB ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO R$ 0,96
15 GERMED ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDO R$ 0,86
17 NOVA QUIMICA FINASTERIDA 5 MG R$ 3,69
21 MEDLEY HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO R$ 0,19
23 LABOFARMA ISOSSORBIDA MONITRATO 20MG COMPRIMIDO R$ 0,41
35 GERMED DEXCLORFENIRAMINA 2 MG R$ 0,42
36 MERCK LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG R$ 0,26
39 MULTILAB PARACETAMOL 750MG   COMPRIMIDO R$ 1,17

--------------------------------------------------------

Item Marca Descrição Valor Unitário

37 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG
 R$ 0,3797

38 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
 R$ 0,23

40 ABBOT/ FAMAR CLARITROMICINA 500MG
 R$ 149,00

61 ABBOT COLAGENASE 12 UG POMADA
 R$ 18,80

62
ABBOT

CLARITROMICINA  500  MG  LIBERACAO
PROLONGADA  R$ 8,7465

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

07 ABL CEFALEXINA  250MG5ML  SOLUCAO  ORAL
FRASCO COM 100 ML  R$ 26,90

Item Marca Descrição Valor Unitário

08 AUROBINDO
PHARMA

CEFEPIME 1G IV
 R$ 50,00

45 AUROBINDO
PHARMA

CEFAZOLINA SODICA 1G
 R$ 7,05

 

----------------------------------------

 Ata de Registro de Preços n°. 120/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 10704/2021. Edital. 23/PE/2021. Detentora:TECHPHARMA HOSPI-
TALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. Assinatura: 
22/11/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA HOSPITALAR COM 
COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Preço e marca registrado conforme ta-
bela abaixo:

Nova odessa, 22 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

 Ata de Registro de Preços n°. 123/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 12017/2021. Edital. 35/PE/2021. Detentora:SULMEDIC COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA. Assinatura: 26/11/2021. Objeto:REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSULINAS PARA 
ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. Preço e marca registrado conforme 
tabela abaixo:

Nova odessa, 26 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 125/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 10704/2021. Edital. 23/PE/2021. Detentora: CIRURGICA OLIMPIO- 
EIRELI. Assinatura: 30/11/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA 
HOSPITALAR COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Preço e marca 
registrado conforme tabela abaixo:

Item Marca Descrição Valor Unitário

12 NORDISK

1.12.01.1883-0  -  Insulina  Degludeca
100Uml  Liraglutida  36mgml
Xultophy  Solucao  injetavel  em  sistema
de aplicacao preenchida com 3ml
 

 R$ 166,76

13 NORDISK

1.12.01.1956-9 - Semaglutida 025mg em
sistema  de  aplicacao  preenchida  com
15ml  Caneta aplicadora
 

 R$ 616,00

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

10
FARMACE

DEXAMETASONA ELIXIR 05MG5ML FRASCO 100
ML  R$ 10,00

11 SANTISA DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO
 R$ 4,00

16 TEUTO FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO
 R$ 0,29

19 HIPOLABOR FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO
 R$ 0,068

25 MARIOL Metoclopramida 4mgml gotas frasco com 10ml
 R$ 4,50

28 GREENPHARMA NISTATINA CREME VAGINAL
 R$ 14,40

31 HYPOFARMA NITROPRUSSIATO SODICO 25MGML2ML
 R$ 33,25

57
PHARLAB

Butilbrometo  de  escopolamina  10mg  Dipirona
sodica 250mg  comprimido  R$ 0,66

 Nova odessa, 30 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO  CONCURSO N° 
01/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna públicoa ABERTURA do edital de licita-
ção Concurso n° 01/2021, oriundo do Processo Administrativo n° 14.969/2021, 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 15/12/2021, às 09h00, e tem por objeto o concurso para premiação 
de projetos de atividades artísticas e culturais para o repasse de recurso oriundo do 
Governo Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, instituído pela Lei Fede-
ral n°14.017 de 29 de junho de 2020, alterada pelas Leis 14.036/2020 e 14.150/2021 
regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, alterado pelo 
Decreto nº 10.489/2020, Decreto nº 10.683/2021 e Decreto 10.751/2021,nos termos 
das especificações constantes do edital e anexos. O edital estará disponível para down-
load no seguinte link de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11

Nova odessa, 03 de dezembro de 2021
THIAGO GENTIL

Secretário de Esporte, Cultura e Lazer
 

 

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

12 GEOLAB DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO
 R$ 0,08

43

HYPOFARMA

Complexo  B  ampola  2  ml  cada  ampola  de  2  ml
contem no minimo cloridrato detiamina 10 mg B1
riboflavina 5fosfato de sodio 25 mgB2 nicotinamida
30  mg  PP  cloridrato  de  piridoxina  25  mg  B6
pantotenato de calcio 6 mg B5

 R$ 1,00

53 NOVA QUIMICA CARVEDILOL 125MG
 R$ 0,20

Item Marca Descrição Valor Unitário

49 GENÉRICO CEFTRIAXONA IMEV 1G
 R$ 5,23

56 GENÉRICO MELOXICAM 15MG15ML USO INTRAMUSCULAR
 R$ 3,05

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

04
MEDLEY

AMIODARONA  CLORIDRATO  200MG
COMPRIMIDOS SULCADOS R$ 0,85

06 NOVA QUIMICA BROMOPRIDA 4 MGML GOTAS  FRASCO 20 ML R$ 18,60
14 MULTILAB ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO R$ 0,96
15 GERMED ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDO R$ 0,86
17 NOVA QUIMICA FINASTERIDA 5 MG R$ 3,69
21 MEDLEY HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO R$ 0,19
23 LABOFARMA ISOSSORBIDA MONITRATO 20MG COMPRIMIDO R$ 0,41
35 GERMED DEXCLORFENIRAMINA 2 MG R$ 0,42
36 MERCK LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG R$ 0,26
39 MULTILAB PARACETAMOL 750MG   COMPRIMIDO R$ 1,17

--------------------------------------------------------

Item Marca Descrição Valor Unitário

37 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG
 R$ 0,3797

38 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
 R$ 0,23

40 ABBOT/ FAMAR CLARITROMICINA 500MG
 R$ 149,00

61 ABBOT COLAGENASE 12 UG POMADA
 R$ 18,80

62
ABBOT

CLARITROMICINA  500  MG  LIBERACAO
PROLONGADA  R$ 8,7465

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

07 ABL CEFALEXINA  250MG5ML  SOLUCAO  ORAL
FRASCO COM 100 ML  R$ 26,90

Item Marca Descrição Valor Unitário

08 AUROBINDO
PHARMA

CEFEPIME 1G IV
 R$ 50,00

45 AUROBINDO
PHARMA

CEFAZOLINA SODICA 1G
 R$ 7,05

 

----------------------------------------

 

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

12 GEOLAB DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO
 R$ 0,08

43

HYPOFARMA

Complexo  B  ampola  2  ml  cada  ampola  de  2  ml
contem no minimo cloridrato detiamina 10 mg B1
riboflavina 5fosfato de sodio 25 mgB2 nicotinamida
30  mg  PP  cloridrato  de  piridoxina  25  mg  B6
pantotenato de calcio 6 mg B5

 R$ 1,00

53 NOVA QUIMICA CARVEDILOL 125MG
 R$ 0,20

Item Marca Descrição Valor Unitário

49 GENÉRICO CEFTRIAXONA IMEV 1G
 R$ 5,23

56 GENÉRICO MELOXICAM 15MG15ML USO INTRAMUSCULAR
 R$ 3,05

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

04
MEDLEY

AMIODARONA  CLORIDRATO  200MG
COMPRIMIDOS SULCADOS R$ 0,85

06 NOVA QUIMICA BROMOPRIDA 4 MGML GOTAS  FRASCO 20 ML R$ 18,60
14 MULTILAB ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO R$ 0,96
15 GERMED ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDO R$ 0,86
17 NOVA QUIMICA FINASTERIDA 5 MG R$ 3,69
21 MEDLEY HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO R$ 0,19
23 LABOFARMA ISOSSORBIDA MONITRATO 20MG COMPRIMIDO R$ 0,41
35 GERMED DEXCLORFENIRAMINA 2 MG R$ 0,42
36 MERCK LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG R$ 0,26
39 MULTILAB PARACETAMOL 750MG   COMPRIMIDO R$ 1,17

--------------------------------------------------------

Item Marca Descrição Valor Unitário

37 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG
 R$ 0,3797

38 ABBOT/ KNOLL
LLC

LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
 R$ 0,23

40 ABBOT/ FAMAR CLARITROMICINA 500MG
 R$ 149,00

61 ABBOT COLAGENASE 12 UG POMADA
 R$ 18,80

62
ABBOT

CLARITROMICINA  500  MG  LIBERACAO
PROLONGADA  R$ 8,7465

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

07 ABL CEFALEXINA  250MG5ML  SOLUCAO  ORAL
FRASCO COM 100 ML  R$ 26,90

Item Marca Descrição Valor Unitário

08 AUROBINDO
PHARMA

CEFEPIME 1G IV
 R$ 50,00

45 AUROBINDO
PHARMA

CEFAZOLINA SODICA 1G
 R$ 7,05

 

----------------------------------------
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LLC
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07 ABL CEFALEXINA  250MG5ML  SOLUCAO  ORAL
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CEFEPIME 1G IV
 R$ 50,00

45 AUROBINDO
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CEFAZOLINA SODICA 1G
 R$ 7,05

 

----------------------------------------

Item Marca Descrição Valor Unitário

12 NORDISK

1.12.01.1883-0  -  Insulina  Degludeca
100Uml  Liraglutida  36mgml
Xultophy  Solucao  injetavel  em  sistema
de aplicacao preenchida com 3ml
 

 R$ 166,76

13 NORDISK

1.12.01.1956-9 - Semaglutida 025mg em
sistema  de  aplicacao  preenchida  com
15ml  Caneta aplicadora
 

 R$ 616,00

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

Item Marca Descrição Valor Unitário

10
FARMACE

DEXAMETASONA ELIXIR 05MG5ML FRASCO 100
ML  R$ 10,00

11 SANTISA DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO
 R$ 4,00

16 TEUTO FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO
 R$ 0,29

19 HIPOLABOR FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO
 R$ 0,068

25 MARIOL Metoclopramida 4mgml gotas frasco com 10ml
 R$ 4,50

28 GREENPHARMA NISTATINA CREME VAGINAL
 R$ 14,40

31 HYPOFARMA NITROPRUSSIATO SODICO 25MGML2ML
 R$ 33,25

57
PHARLAB

Butilbrometo  de  escopolamina  10mg  Dipirona
sodica 250mg  comprimido  R$ 0,66
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AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CHAMADA 
PÚBLICA N° 03/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto a Chamada Pú-
blica n° 03/2021, oriundo do Processo Administrativo n° 14431/2021, que será reali-
zada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada à Avenida 
João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se asessão no 
dia 15/12/2021, às 14h30min, e tem por objeto o credenciamento de espaços culturais 
e artísticos, para a concessão do subsídio mensal previsto na Lei federal nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020,alterada pelas Leis 14.036/2020 e 14.150/2021 regulamenta-
do pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, alterado pelo Decreto nº 
10.489/2020, Decreto nº 10.683/2021 e Decreto 10.751/2021,com o objetivo de auxiliar 
na manutenção das atividades interrompidas por força das medidas de isolamento so-
cial, considerando a pandemia do Coronavírus (COVID-19), de acordo com os critérios, 
termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.O edital estará dis-
ponível para download no seguinte link de acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.
br:3001/?cod=11.

THIAGO GENTIL
Secretário de Esporte, Cultura e Lazer

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 02/2021

O Município de Nova Odessa, torna público que se acha aberto Credenciamento Públi-
co nº 02/2021 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 16/12/2021, às 09h00min, e tem por objeto: credenciamento 
de instituições financeiras e cooperativas de crédito para prestação de serviços de rece-
bimento de tributos e demais receitas municipais. Os interessados deverão apresentar os 
envelopes da documentação para habilitação e proposta até o dia 15/12/2021, no horá-
rio8h00min 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://
smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11

Nova odessa, 03 de dezembro de 2021
SECRETARIA DE FINANÇAS

 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
37/2021

O Município de Nova Odessa, torna público a REABERTURA do edital de Pregão Ele-
trônico nº.37/PE/2021, cujo objeto éaCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA-
ÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - DOS GRUPOS "A", 
"B" e "E" e CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE). 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://smar-
portal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 06/12/2021 às 14h:00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/12/2021, às 08h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/12/2021, às 09h30min.
Nova odessa, 03 de dezembro de 2021

SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital:43/PE/2021.Modalidade: Pregão Eletrônico.Processo Administrati-
vo:13697/2021. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. Data 
da adjudicaçãoe Homologação:01/12/2021.

Nova odessa, 01 de dezembro de 2021
SHEILA CRISTIANE OLIVEIRA DE MORAES

Secretária Interina de Saúde
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº15204/2021. Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do 
Secretário de Saúde que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 em favor da empresa Clean Medical Locação de Equip. Med. Hosp. Ltda. ME 
com valor mensal de R$1.000,00 (um mil reais) para a locação de berço aquecido para 
utilização no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia.

Nova odessa, 02 de dezembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO

Termo de Aditamento nº 74/2021 (Prorrogação de Prazo) ao Contrato 101/2018. Pro-
cesso Administrativo: 12632/2018. Edital: 36/PP/2018. Modalidade: Pregão Presencial. 
Contratante: Município de Nova Odessa. Contratada: Laboratório Indaiatuba J.A. Ltda. 
Assinatura: 16/11/2021. Vigência: 12 meses. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para realização de exames laboratoriais para atendimento dos usuários da Rede 
Municipal de Saúde.

Nova odessa, 16 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO

Termo de Aditamento nº 75/2021 (Prorrogação de Prazo) ao Contrato 112/2020. Pro-

cesso Administrativo: 11330/2019. Edital: 01/CRED/2019. Procedimento: Creden-
ciamento Público. Contratante: Município de Nova Odessa. Contratada: CNA As-
sistência Médica Ltda.Assinatura: 23/11/2021. Vigência: 12 meses. Objeto:Seleção 
para contratação de médicos - pessoa jurídica para prestação de serviços de consultas 
médicas, de quaisquer modalidades para atender às demandas dos usuários do sistema 
único de saúde (sus) atendidos no Município de Nova Odessa.

Nova odessa, 23 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO

Termo de Aditamento nº 76/2021 (Prorrogação de Prazo) ao Contrato 113/2019. 
Processo Administrativo: 11766/2019. Edital: 31/PP/2019. Modalidade: Pregão Pre-
sencial. Contratante: Município de Nova Odessa. Contratada: Bianco Azure Aten-
dimento Hospitalar Domiciliar Ltda.Assinatura: 30/11/2021. Vigência: 12 meses. 
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviço Home Care 
para atendimento a mandado judicial.

Nova odessa, 30 de novembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO

Termo de Aditamento nº 77/2021 (Prorrogação de Prazo) ao Contrato 117/2020. Pro-
cesso Administrativo: 9972/2020. Edital: 71/PE/2020. Modalidade: Pregão Eletrôni-
co. Contratante: Município de Nova Odessa. Contratada: Sterimed Cedral Serviços de 
Esterilização Ltda.Assinatura: 03/12/2021. Vigência: 12 meses. Objeto:Contratação 
de empresa especializada em esterilização de instrumentos cirúrgicos para a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Termo de Aditamento nº 78/2021 (Prorrogação de Prazo) ao Contrato 101/2016. 
Processo Administrativo: 10398/2015. Edital: 78/PP/2015. Modalidade: Pregão 
Presencial. Contratante: Município de Nova Odessa. Contratada: Núcleo Tecnoló-
gico de Estudo Corpo Humano Ltda.Assinatura: 03/12/2021. Vigência: 12 meses. 
Objeto:Contratação de empresa para realização de exames ultrassom e doppler, ma-
mografia e exames de diagnóstico por imagem para atendimento dos usuários da rede 
municipal de saúde.

Nova odessa, 03 de dezembro de 2021
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE
 

EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato nº: 075/2021. Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Adminis-
trativo: 9752/2021. Carta Convite: 05/2020. Contratada: GLC - Consultoria S/S Ltda 
- EPP. Valor global: R$ 144.000,00. Assinatura: 29/11/2021. Vigência: 12 meses. Ob-
jeto: Contratação de empresa para o fornecimento de software para o gerenciamento 
e acompanhamento do valor adicionado do município e software para gerenciamento 
das empresas optantes pelo simples nacional e otimização dos serviços fiscais, confor-
me especificações constantes no Termo de Referência.

BRAUNER ANTONIO FELICIANO
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 Ata de Registro de Preços n°. 124/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 11869/2021. Edital. 47/PP/2021. Detentora: Tulha Comercial de 
Alimentos Eireli. Assinatura: 30/11/2021. Objeto: Objetiva à contratação de aquisição 
de gêneros alimentícios - carnes, laticínios e seus derivados -  destinados a atender as 
necessidades das unidades escolares de ensino infantil e fundamental do município 
de Nova Odessa.

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA 

LOTE 7

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1
Frango. desfiado: Carne de frango,  sal,  proteína de
soja,  ausencia de glutamato monossódico.  Saco de
2kg. Caixa de 4kg. Informação nutricional: Ptn míni-
mo 20%, Gordura maximo de 3%, Sódio: máximo de
400mg. 12 meses de validade

BAITA R$ 30,56

2 FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS - IQF
Filézinho de peito de frango, cortado em tiras, medindo
aproximadamente 1 X 1 X 5 cm, congelado a - 12º C ou
mais frio pelo sistema IQF (Individually Quick Frozen)
em pacotes padronizados de 1 kg.
CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:  Aspecto
próprio  da  espécie,  não  amolecida  e  nem  pegajosa,
com cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabores característicos da espécie, produto de acordo
com a Legislação vigente em relação
as  suas  características  técnicas.  EMBALAGEM
PRIMÁRIA:  Embalados  em sacos  plásticos,  atóxicos,
transparentes,  resistentes,  com  fechamento  termos
soldado  e  peso  padronizado  de  1  kg.  Devem  estar
íntegras, sem água e gelo e sem rachaduras ou furos.
Deverão possuir identificação com peso, constar prazo
de  validade,  tipo  de  carne,  número  do  registro  no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, dados de acordo
com a CVS 5/13 e demais dados do mesmo exigidos
pela legislação em vigor. EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
caixas  de  papelão  reforçado  devem  estar  íntegras
(lacradas),  sem  água  e  gelo.  Resistentes  a  danos
durante o transporte ou armazenamento e que garanta
a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. As caixas devem possuir peso máximo de 20
kg. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 meses.
INFORMAÇÕES  NUTRICIONAIS:  o  produto  deverá
atingir  as  recomendações  nutricionais  de  proteínas  e
gorduras  totais,  considerando  100g  do  produto  nos
seguintes valores: Proteína: mínimo 22% Gordura total:
máximo 3%

JDFOODS R$ 26,65

3 Filezinho de peito de  frango,  tipo sassame IQF,  sem
osso e sem pele, congelado a - 12º C ou mais frio em
pacotes  plásticos  hermeticamente  fechados
padronizados de 1 kg. Aspecto próprio da espécie, não
amolecida  e  nem  pegajosa,  com  cor  própria,  sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabores característicos
da  espécie,  produto  de  acordo  com  a  Legislação
vigente  em  relação  as  suas  características  técnicas,
Características  Gerais,  descrição  do  produto  e
rotulagem, de acordo com a NTA 03 do Decreto 12.486,
de 20/10/78 e legislação vigente. Devem estar íntegras,
sem água e gelo e sem rachaduras ou furos. Deverão
possuir  identificação  com  peso,  constar  prazo  de
validade,  tipo  de  carne,  número  do  registro  no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, dados de acordo
com a CVS 5/13 e demais dados do mesmo exigidos
pela legislação em vigor, O rótulo deve estar de acordo
com a legislação vigente, constando obrigatoriamente
registro  no  SIF  ou  SISP,  data  de  fabricação,
temperatura  de  estocagem,  armazenamento  e
conservação, peso e identificação do produto. Validade
180 dias a partir da data de entrega. INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS:  o  produto  deverá  atingir  as
recomendações  nutricionais  de  proteínas  e  gorduras
totais,  considerando  100g  do  produto  nos  seguintes
valores:  Proteína:  mínimo  16%Gordura  total:  máximo
3%  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA:  caixas  de  papelão
reforçado devem estar íntegras (lacradas), sem água e
gelo.  Resistentes  a  danos  durante  o  transporte  ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto
durante  todo  o  seu  período  de  validade.  As  caixas
devem possuir peso máximo de 20 kg.

LEVIDA R$ 24,18
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ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA 

LOTE 7

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1
Frango. desfiado: Carne de frango,  sal,  proteína de
soja,  ausencia de glutamato monossódico.  Saco de
2kg. Caixa de 4kg. Informação nutricional: Ptn míni-
mo 20%, Gordura maximo de 3%, Sódio: máximo de
400mg. 12 meses de validade

BAITA R$ 30,56

2 FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS - IQF
Filézinho de peito de frango, cortado em tiras, medindo
aproximadamente 1 X 1 X 5 cm, congelado a - 12º C ou
mais frio pelo sistema IQF (Individually Quick Frozen)
em pacotes padronizados de 1 kg.
CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:  Aspecto
próprio  da  espécie,  não  amolecida  e  nem  pegajosa,
com cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabores característicos da espécie, produto de acordo
com a Legislação vigente em relação
as  suas  características  técnicas.  EMBALAGEM
PRIMÁRIA:  Embalados  em sacos  plásticos,  atóxicos,
transparentes,  resistentes,  com  fechamento  termos
soldado  e  peso  padronizado  de  1  kg.  Devem  estar
íntegras, sem água e gelo e sem rachaduras ou furos.
Deverão possuir identificação com peso, constar prazo
de  validade,  tipo  de  carne,  número  do  registro  no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, dados de acordo
com a CVS 5/13 e demais dados do mesmo exigidos
pela legislação em vigor. EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
caixas  de  papelão  reforçado  devem  estar  íntegras
(lacradas),  sem  água  e  gelo.  Resistentes  a  danos
durante o transporte ou armazenamento e que garanta
a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. As caixas devem possuir peso máximo de 20
kg. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 meses.
INFORMAÇÕES  NUTRICIONAIS:  o  produto  deverá
atingir  as  recomendações  nutricionais  de  proteínas  e
gorduras  totais,  considerando  100g  do  produto  nos
seguintes valores: Proteína: mínimo 22% Gordura total:
máximo 3%

JDFOODS R$ 26,65

3 Filezinho de peito de  frango,  tipo sassame IQF,  sem
osso e sem pele, congelado a - 12º C ou mais frio em
pacotes  plásticos  hermeticamente  fechados
padronizados de 1 kg. Aspecto próprio da espécie, não
amolecida  e  nem  pegajosa,  com  cor  própria,  sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabores característicos
da  espécie,  produto  de  acordo  com  a  Legislação
vigente  em  relação  as  suas  características  técnicas,
Características  Gerais,  descrição  do  produto  e
rotulagem, de acordo com a NTA 03 do Decreto 12.486,
de 20/10/78 e legislação vigente. Devem estar íntegras,
sem água e gelo e sem rachaduras ou furos. Deverão
possuir  identificação  com  peso,  constar  prazo  de
validade,  tipo  de  carne,  número  do  registro  no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, dados de acordo
com a CVS 5/13 e demais dados do mesmo exigidos
pela legislação em vigor, O rótulo deve estar de acordo
com a legislação vigente, constando obrigatoriamente
registro  no  SIF  ou  SISP,  data  de  fabricação,
temperatura  de  estocagem,  armazenamento  e
conservação, peso e identificação do produto. Validade
180 dias a partir da data de entrega. INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS:  o  produto  deverá  atingir  as
recomendações  nutricionais  de  proteínas  e  gorduras
totais,  considerando  100g  do  produto  nos  seguintes
valores:  Proteína:  mínimo  16%Gordura  total:  máximo
3%  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA:  caixas  de  papelão
reforçado devem estar íntegras (lacradas), sem água e
gelo.  Resistentes  a  danos  durante  o  transporte  ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto
durante  todo  o  seu  período  de  validade.  As  caixas
devem possuir peso máximo de 20 kg.

LEVIDA R$ 24,18

4 almondega  de  frango  cozida  com  biomassa  e
congelada sistema iqf:- deverá conter no mínimo: carne
de frango,biomassa de banana verde, farinha de rosca,
proteína  de  soja  e  temperos  naturais  (alho,  cebola,
salsa,  cebolinha  e  coentro)  -  peso  por  unidade:
aproximadamente  25g;-  produto  congelado  em  iqf-
embalagem primária: sacos de polietileno, atoxico, com
data de fabricação, validade, lote, sif/sisp, marca e cnpj
da  empresa,  contendo  de  1  a  2kg-  embalagem
secundaria:  caixa  de  papelão
resistente,atoxico,resistente,  contendo  de  6  a  10kg-
valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteínas:
16.gordura total (max): 6. sódio (max): 300mg- validade:
6 meses a partir da data de fabricação.

JUMIRIM R$ 31,60

5 CARNE  DE  FRANGO  PEITO  PROCESSADO  EM
FORMA DE CUBOS COM ESPECIARIAS NATURAIS -
Sem  osso  e  sem  pele,  manipulado  em  condições
higiênicas, proveniente de animais em boas condições
de  saúde,  abatidos  sob  inspeção  veterinária.  Deverá
conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado,
mostarda  em  pó,  cúrcuma  em  pó,  laranja  em  pó,
cenoura  em  pó,  aipo  marrom  em  pó,  salsa  flocos,
cebolinha  em  flocos,  alecrim  em  flocos,  orégano  em
flocos, em cortes de 2 por 2 cm, sem quaisquer tipos de
conservantes,  isento  de  pimenta,  glutamato
monossódico,  aditivos  químicos,  estabilizantes,
aromatizantes,  conservantes  e  corantes.  Deverá  ser
submetido  a  processo  de  congelamento  (IQF),  de
acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg

CENTROE
STE

R$ 26,85

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA

LOTE 8

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1
Frango. desfiado: Carne de frango,  sal,  proteína de
soja,  ausencia de glutamato monossódico.  Saco de
2kg. Caixa de 4kg. Informação nutricional: Ptn míni-
mo 20%, Gordura maximo de 3%, Sódio: máximo de
400mg. 12 meses de validade

BAITA R$ 30,56

2 FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS - IQF
Filézinho de peito de frango, cortado em tiras, medindo
aproximadamente 1 X 1 X 5 cm, congelado a - 12º C ou
mais frio pelo sistema IQF (Individually Quick Frozen)
em pacotes padronizados de 1 kg.
CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICAS:  Aspecto
próprio  da  espécie,  não  amolecida  e  nem  pegajosa,
com cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabores característicos da espécie, produto de acordo
com a Legislação vigente em relação
as  suas  características  técnicas.  EMBALAGEM
PRIMÁRIA:  Embalados  em sacos  plásticos,  atóxicos,
transparentes,  resistentes,  com  fechamento  termos
soldado  e  peso  padronizado  de  1  kg.  Devem  estar
íntegras, sem água e gelo e sem rachaduras ou furos.
Deverão possuir identificação com peso, constar prazo
de  validade,  tipo  de  carne,  número  do  registro  no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, dados de acordo
com a CVS 5/13 e demais dados do mesmo exigidos
pela legislação em vigor. EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
caixas  de  papelão  reforçado  devem  estar  íntegras
(lacradas),  sem  água  e  gelo.  Resistentes  a  danos
durante o transporte ou armazenamento e que garanta
a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. As caixas devem possuir peso máximo de 20
kg. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 meses.
INFORMAÇÕES  NUTRICIONAIS:  o  produto  deverá
atingir  as  recomendações  nutricionais  de  proteínas  e
gorduras  totais,  considerando  100g  do  produto  nos
seguintes valores: Proteína: mínimo 22% Gordura total:
máximo 3%

JDFOODS R$ 26,65

3 Filezinho de peito de  frango,  tipo sassame IQF,  sem
osso e sem pele, congelado a - 12º C ou mais frio em
pacotes  plásticos  hermeticamente  fechados
padronizados de 1 kg. Aspecto próprio da espécie, não
amolecida  e  nem  pegajosa,  com  cor  própria,  sem

LEVIDA R$ 24,18

manchas esverdeadas, cheiro e sabores característicos
da  espécie,  produto  de  acordo  com  a  Legislação
vigente  em  relação  as  suas  características  técnicas,
Características  Gerais,  descrição  do  produto  e
rotulagem, de acordo com a NTA 03 do Decreto 12.486,
de 20/10/78 e legislação vigente. Devem estar íntegras,
sem água e gelo e sem rachaduras ou furos. Deverão
possuir  identificação  com  peso,  constar  prazo  de
validade,  tipo  de  carne,  número  do  registro  no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, dados de acordo
com a CVS 5/13 e demais dados do mesmo exigidos
pela legislação em vigor, O rótulo deve estar de acordo
com a legislação vigente, constando obrigatoriamente
registro  no  SIF  ou  SISP,  data  de  fabricação,
temperatura  de  estocagem,  armazenamento  e
conservação, peso e identificação do produto. Validade
180 dias a partir da data de entrega. INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS:  o  produto  deverá  atingir  as
recomendações  nutricionais  de  proteínas  e  gorduras
totais,  considerando  100g  do  produto  nos  seguintes
valores:  Proteína:  mínimo  16%Gordura  total:  máximo
3%  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA:  caixas  de  papelão
reforçado devem estar íntegras (lacradas), sem água e
gelo.  Resistentes  a  danos  durante  o  transporte  ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto
durante  todo  o  seu  período  de  validade.  As  caixas
devem possuir peso máximo de 20 kg.

4 almondega  de  frango  cozida  com  biomassa  e
congelada sistema iqf:- deverá conter no mínimo: carne
de frango,biomassa de banana verde, farinha de rosca,
proteína  de  soja  e  temperos  naturais  (alho,  cebola,
salsa,  cebolinha  e  coentro)  -  peso  por  unidade:
aproximadamente  25g;-  produto  congelado  em  iqf-
embalagem primária: sacos de polietileno, atoxico, com
data de fabricação, validade, lote, sif/sisp, marca e cnpj
da  empresa,  contendo  de  1  a  2kg-  embalagem
secundaria:  caixa  de  papelão
resistente,atoxico,resistente,  contendo  de  6  a  10kg-
valores nutricionais iguais ou acima (g/100): proteínas:
16.gordura total (max): 6. sódio (max): 300mg- validade:
6 meses a partir da data de fabricação.

JUMIRIM R$ 31,60

5 CARNE  DE  FRANGO  PEITO  PROCESSADO  EM
FORMA DE CUBOS COM ESPECIARIAS NATURAIS -
Sem  osso  e  sem  pele,  manipulado  em  condições
higiênicas, proveniente de animais em boas condições
de  saúde,  abatidos  sob  inspeção  veterinária.  Deverá
conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado,
mostarda  em  pó,  cúrcuma  em  pó,  laranja  em  pó,
cenoura  em  pó,  aipo  marrom  em  pó,  salsa  flocos,
cebolinha  em  flocos,  alecrim  em  flocos,  orégano  em
flocos, em cortes de 2 por 2 cm, sem quaisquer tipos de
conservantes,  isento  de  pimenta,  glutamato
monossódico,  aditivos  químicos,  estabilizantes,
aromatizantes,  conservantes  e  corantes.  Deverá  ser
submetido  a  processo  de  congelamento  (IQF),  de
acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg

CENTROE
STE

R$ 26,85

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 9

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 Carne  bovina  em  tiras  congelada  SISTEMA  IQF
EMBALAGEM DE 01 A 02 KG, no corte coxão mole. A
carne deve ser cortada em tiras não muito largas. Deve
apresentar-se  livre  de  parasitas  e  de  qualquer
substância contaminante que possa alterá-la
ou  encobrir  alguma  alteração.  Deverá  conter  no
máximo  5%  de  gordura,  ser  isenta  de  cartilagens,
ossos  e  conter  no  máximo  3%  de  aponevroses.
Embalagem  primária:  sacos  plásticos  de  polietileno,
atóxico, resistente, termos soldado, com etiqueta inter
na  de  identificação,  contendo  2  kg  de  produto.
Embalagem secundária: caixas de papelão, resistente
ao armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de
acordo com a legislação vigente, apresentando nome e
endereço  do  abatedouro,  constando  obrigatoriamente

CENTROE
STE

R$ 52,50

registro no SIF ou SISP, data de fabricação, prazo de
validade, temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação, peso líquido e identificação do produto.
Validade  mínima  de  180  dias  a  partir  da  data  de
entrega. Produto congelado e transportado a -12ºc ou
mais frio.

2 Carne  bovina  em  cubos  congelada  SISTEMA IQF
EMBALAGEM DE 01 A 02 KG, no corte coxão mole.
A carne deve ser cortada em cubos pequenos. Deve
apresentar-se  livre  de  parasitas  e  de  qualquer
substância  contaminante  que  possa  alterá-la  ou
encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo
5% de gordura,  ser  isenta  de  cartilagens,  ossos  e
conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem
primária:  sacos  plásticos  de  polietileno,  atóxico,
resistente, termos soldado, com etiqueta interna de
identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem
secundária:  caixas  de  papelão,  resistente  ao
armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de
acordo com a legislação vigente, apresentando nome
e  endereço  do  abatedouro,  constando
obrigatoriamente  registro  no  SIF  ou  SISP,  data  de
fabricação,  prazo  de  validade,  temperatura  de
estocagem,  armazenamento  e  conservação,  peso
líquido e identificação do produto.  Validade mínima
de  180  dias  a  partir  da  data  de  entrega.  Produto
congelado e transportado a -12ºc ou mais frio

CENTROE
STE

R$ 52,50

3 CARNE IN  NATURA MOÍDA CONGELADA SISTEMA
IQF EMBALAGEM DE 01 A 02 KG. INGREDIENTES:
Carne bovina PALETA. Toda matéria prima utilizada na
elaboração  do  produto  deve  ser  de  qualidade
comprovadamente alimentar  e os produtos de origem
animal  utilizados  deverão  ser  provenientes  de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção
Federal  (SIF).  EMBALAGEM  PRIMÁRIA:  Embalagem
de  01  kg  em  sacos  plásticos  de  polietileno  tipo
“Cryovac”,  termoencolhíveis,  atóxicas,  transparentes e
resistentes, contendo etiqueta primária com rotulagem
de acordo com legislação vigente do MAPA e ANVISA.
O  produto  deverá  estar  de  acordo  com  a  Instrução
Normativa  Nº  83,  DE  21  DE  NOVEMBRO  DE  2003
(MAPA).  INFORMAÇÕES  NUTRICIONAIS:  Proteína:
mínimo  25%;  Gordura:  máximo  05%;  PRAZO  DE
VALIDADE: Mínimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO:
Armazenar e conservar a temperatura de até –18ºC ou
mais  frio.  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA:  Embalagem
secundária do produto deverá ser em caixa de papelão
reforçado,  adequado  ao  empilhamento  recomendado,
lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte  ou  armazenamento  e  que  garanta  a
integridade do produto durante todo o seu período de
validade. Caixa até 20kg

JDFOODS R$ 43,90

4 MÚSCULO  TRASEIRO  EM  RODELAS,  congelado
sistema  iqf  -  rodelas  com  espessura  de
aproximadamente 2 cm, com 50 a 60 gramas- isento de
aponevrose,  osso,  cartilagens,  tendões,
coágulos,tecido  linfático,  pelos;  -  características
sensoriais  adequadas:  cor,  odor,  sabor,  aparência  e
consistência.-  textura  macia.-  deverá  apresentar  no
máximo  5%  de  gordura;-  congelado  iqf,  temperatura
entre  -12  a  -18°c;-  características  microbiológicas  de
acordo  com  a  resolução  rdc  12/2001,  da  anvisa.-
embalagem  primária:  saco  plástico  atóxico
resistente,cor  azul  ou  transparente,  compatível  com
contato direto de alimentos, lacre por termossoldagem,
contendo  01  ou  02  kg.deverá  apresentar  selo  de
inspeção  (sif  ou  sisp),  lote,validade  e  rotulagem
atendendo  as  legislações  vigentes.-  embalagem
secundária:  caixa de papelão reforçada,  contendo de
06 a 16 kg.-  validade: 12 meses a partir  da data de
fabricação.

TOP
CARNES

R$ 47,00

5 CARNE  BOVINA  COXÃO  MOLE  EM  BIFES
CONGELADO IQF -  Proveniente de machos bovinos,
sadios  abatidos  sob  inspeção  veterinária,  livre  de
parasitas e de qualquer substância contaminante. Deve
ser  realizada  a  aparagem,  retirando  o  excesso  de
gorduras e cartilagem. Embalagem primária em sacos
plásticos transparentes, flexíveis,  atóxicas, resistentes.
O  produto  deverá  ser  rotulado  contendo:  nome

JDFOODS R$ 54,50

endereço  do  estabelecimento,  constando
obrigatoriamente registro no órgão competente e data
de produção e validade. Os Bifes devem pesar 40 a 60
gramas cada em embalagem de 02 quilos

6 COXÃO MOLE EM TIRAS/CUBOS COM TEMPEROS:
deverá conter no mínimo coxão mole em tiras, alecrim
em  flocos,  orégano  em  flocos,  tomilho  em  flocos  e
tomate em pó. Isento de glutamato monossódico. Tiras
de  aproximadamente  5  a  6cm  e  1,5  de  largura.
Ausência de aponevrose,  cartilagens,  ossos,  tendões,
coágulos,  gordura  aparente,  tecido  linfático.  Produto
congelado  em  iqf.  Embalagem  primária:  sacos  de
polietileno,  atóxico,  com data de fabricação,  validade,
lote, sif/sisp, marca e cnpj da empresa, contendo de 1 a
2kg.  Embalagem  secundária:  caixa  de  papelão
resistente, atóxicos resistente,  contendo de 6 a 12kg.
Valores  nutricionais  ou  acima  (g/100):  proteínas  18,
gorduras totais (max): 9, sódio (max) 80mg

CENTROE
STE

R$ 51,50

7 Almondega  de  carne  bovina:  CARNE  BOVINA  IN
NATURA EM  FORMATO  DE  ALMÔNDEGA 100%  –
Carne  Bovina  moída  in  natura,  em  formato  de
Almôndega,  100%  carne  bovina,  peças  com  15g
congelados  individualmente  -  IQF.  INGREDIENTES:
Carne bovina e poderá conter no máximo 3% de água
conforme  Regulamento  Técnico  de  Identidade  e
Qualidade  de  Carne  Moída  de  Bovino  segundo
Normativa 83 de 21 de novembro de 2003 do MAPA.
Não poderá conter  sal,  soja  e  corantes  de quaisquer
natureza, amidos, féculas e espessantes. Toda matéria
prima utilizada na elaboração do produto deve ser de
qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de
origem animal  utilizados  deverão ser  provenientes  de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção
Federal  (SIF).  Embalagem  primária:  Embalagem
primária  em  sacos  de  polietileno  de  alta  densidade,
contendo internamente etiqueta de polietileno com as
seguintes  informações:  Marca,  Nome  produto,  Datas
fabricação  e  validade,  horário  de  embalagem,  lote  e
Temperatura  de  armazenamento.  A embalagem  deve
ser  aprovada  para  contato  direto  com  alimentos,  de
acordo  com  a  resolução  105/99  da  ANVISA,  com
selagem a quente na base e na boca, sem perfurações
ou vazamentos. Pacote contendo de 1 a 5Kg ou 134
unidades de 15g. Embalagem secundária: Embalagem
secundária do produto deverá ser em caixa de papelão
reforçado,  adequado  ao  empilhamento  recomendado,
lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte  ou  armazenamento  e  que  garanta  a
integridade do produto durante todo o seu período de
validade.

JDFOODS R$ 33,65

8 COXÃO MOLE EM TIRAS/CUBOS COM TEMPEROS:
deverá conter no mínimo coxão mole em tiras, alecrim
em  flocos,  orégano  em  flocos,  tomilho  em  flocos  e
tomate em pó. Isento de glutamato monossódico. Tiras
de  aproximadamente  5  a  6cm  e  1,5  de  largura.
Ausência de aponevrose,  cartilagens,  ossos,  tendões,
coágulos,  gordura  aparente,  tecido  linfático.  Produto
congelado  em  iqf.  Embalagem  primária:  sacos  de
polietileno,  atóxico,  com data de fabricação,  validade,
lote, sif/sisp, marca e cnpj da empresa, contendo de 1 a
2kg.  Embalagem  secundária:  caixa  de  papelão
resistente, atóxicos resistente,  contendo de 6 a 12kg.
Valores  nutricionais  ou  acima  (g/100):  proteínas  18,
gorduras totais (max): 9, sódio (max) 80mg

CENTROE
STE

R$ 51,50

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA

LOTE 10

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 Carne  bovina  em  tiras  congelada  SISTEMA  IQF
EMBALAGEM DE 01 A 02 KG, no corte coxão mole. A
carne deve ser cortada em tiras não muito largas. Deve
apresentar-se  livre  de  parasitas  e  de  qualquer
substância contaminante que possa alterá-la
ou  encobrir  alguma  alteração.  Deverá  conter  no
máximo  5%  de  gordura,  ser  isenta  de  cartilagens,

CENTROE
STE

R$ 52,50
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 127/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 11869/2021. Edital. 47/PP/2021. Detentora: LGM Comércio e Represen-
tação de Produtos Alimentícios em Geral Eireli - EPP . Assinatura: 02/12/2021. Objeto: 
Objetiva à contratação de aquisição de gêneros alimentícios - carnes, laticínios e seus 

derivados -  destinados a atender as necessidades das unidades escolares de ensino 
infantil e fundamental do município de Nova Odessa.

ossos  e  conter  no  máximo  3%  de  aponevroses.
Embalagem  primária:  sacos  plásticos  de  polietileno,
atóxico, resistente, termos soldado, com etiqueta inter
na  de  identificação,  contendo  2  kg  de  produto.
Embalagem secundária: caixas de papelão, resistente
ao armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de
acordo com a legislação vigente, apresentando nome e
endereço  do  abatedouro,  constando  obrigatoriamente
registro no SIF ou SISP, data de fabricação, prazo de
validade, temperatura de estocagem, armazenamento e
conservação, peso líquido e identificação do produto.
Validade  mínima  de  180  dias  a  partir  da  data  de
entrega. Produto congelado e transportado a -12ºc ou
mais frio.

2 Carne  bovina  em  cubos  congelada  SISTEMA IQF
EMBALAGEM DE 01 A 02 KG, no corte coxão mole.
A carne deve ser cortada em cubos pequenos. Deve
apresentar-se  livre  de  parasitas  e  de  qualquer
substância  contaminante  que  possa  alterá-la  ou
encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo
5% de gordura,  ser  isenta  de  cartilagens,  ossos  e
conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem
primária:  sacos  plásticos  de  polietileno,  atóxico,
resistente, termos soldado, com etiqueta interna de
identificação, contendo 2 kg de produto. Embalagem
secundária:  caixas  de  papelão,  resistente  ao
armazenamento e transporte. O rótulo deve estar de
acordo com a legislação vigente, apresentando nome
e  endereço  do  abatedouro,  constando
obrigatoriamente  registro  no  SIF  ou  SISP,  data  de
fabricação,  prazo  de  validade,  temperatura  de
estocagem,  armazenamento  e  conservação,  peso
líquido e identificação do produto.  Validade mínima
de  180  dias  a  partir  da  data  de  entrega.  Produto
congelado e transportado a -12ºc ou mais frio

CENTROE
STE

R$ 52,50

3 CARNE IN  NATURA MOÍDA CONGELADA SISTEMA
IQF EMBALAGEM DE 01 A 02 KG. INGREDIENTES:
Carne bovina PALETA. Toda matéria prima utilizada na
elaboração  do  produto  deve  ser  de  qualidade
comprovadamente alimentar  e os produtos de origem
animal  utilizados  deverão  ser  provenientes  de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção
Federal  (SIF).  EMBALAGEM  PRIMÁRIA:  Embalagem
de  01  kg  em  sacos  plásticos  de  polietileno  tipo
“Cryovac”,  termoencolhíveis,  atóxicas,  transparentes e
resistentes, contendo etiqueta primária com rotulagem
de acordo com legislação vigente do MAPA e ANVISA.
O  produto  deverá  estar  de  acordo  com  a  Instrução
Normativa  Nº  83,  DE  21  DE  NOVEMBRO  DE  2003
(MAPA).  INFORMAÇÕES  NUTRICIONAIS:  Proteína:
mínimo  25%;  Gordura:  máximo  05%;  PRAZO  DE
VALIDADE: Mínimo de 12 meses. ARMAZENAMENTO:
Armazenar e conservar a temperatura de até –18ºC ou
mais  frio.  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA:  Embalagem
secundária do produto deverá ser em caixa de papelão
reforçado,  adequado  ao  empilhamento  recomendado,
lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte  ou  armazenamento  e  que  garanta  a
integridade do produto durante todo o seu período de
validade. Caixa até 20kg

JDFOODS R$ 43,90

4 MÚSCULO  TRASEIRO  EM  RODELAS,  congelado
sistema  iqf  -  rodelas  com  espessura  de
aproximadamente 2 cm, com 50 a 60 gramas- isento de
aponevrose,  osso,  cartilagens,  tendões,
coágulos,tecido  linfático,  pelos;  -  características
sensoriais  adequadas:  cor,  odor,  sabor,  aparência  e
consistência.-  textura  macia.-  deverá  apresentar  no
máximo  5%  de  gordura;-  congelado  iqf,  temperatura
entre  -12  a  -18°c;-  características  microbiológicas  de
acordo  com  a  resolução  rdc  12/2001,  da  anvisa.-
embalagem  primária:  saco  plástico  atóxico
resistente,cor  azul  ou  transparente,  compatível  com
contato direto de alimentos, lacre por termossoldagem,
contendo  01  ou  02  kg.deverá  apresentar  selo  de
inspeção  (sif  ou  sisp),  lote,validade  e  rotulagem
atendendo  as  legislações  vigentes.-  embalagem
secundária:  caixa de papelão reforçada,  contendo de
06 a 16 kg.-  validade: 12 meses a partir  da data de
fabricação.

TOP
CARNES

R$ 47,00

5 CARNE  BOVINA  COXÃO  MOLE  EM  BIFES
CONGELADO IQF -  Proveniente de machos bovinos,
sadios  abatidos  sob  inspeção  veterinária,  livre  de
parasitas e de qualquer substância contaminante. Deve
ser  realizada  a  aparagem,  retirando  o  excesso  de
gorduras e cartilagem. Embalagem primária em sacos
plásticos transparentes, flexíveis,  atóxicas, resistentes.
O  produto  deverá  ser  rotulado  contendo:  nome
endereço  do  estabelecimento,  constando
obrigatoriamente registro no órgão competente e data
de produção e validade. Os Bifes devem pesar 40 a 60
gramas cada em embalagem de 02 quilos

JDFOODS R$ 54,50

6 COXÃO MOLE EM TIRAS/CUBOS COM TEMPEROS:
deverá conter no mínimo coxão mole em tiras, alecrim
em  flocos,  orégano  em  flocos,  tomilho  em  flocos  e
tomate em pó. Isento de glutamato monossódico. Tiras
de  aproximadamente  5  a  6cm  e  1,5  de  largura.
Ausência de aponevrose,  cartilagens,  ossos,  tendões,
coágulos,  gordura  aparente,  tecido  linfático.  Produto
congelado  em  iqf.  Embalagem  primária:  sacos  de
polietileno,  atóxico,  com data de fabricação,  validade,
lote, sif/sisp, marca e cnpj da empresa, contendo de 1 a
2kg.  Embalagem  secundária:  caixa  de  papelão
resistente, atóxicos resistente,  contendo de 6 a 12kg.
Valores  nutricionais  ou  acima  (g/100):  proteínas  18,
gorduras totais (max): 9, sódio (max) 80mg

CENTROE
STE

R$ 51,50

7 Almondega  de  carne  bovina:  CARNE  BOVINA  IN
NATURA EM  FORMATO  DE  ALMÔNDEGA 100%  –
Carne  Bovina  moída  in  natura,  em  formato  de
Almôndega,  100%  carne  bovina,  peças  com  15g
congelados  individualmente  -  IQF.  INGREDIENTES:
Carne bovina e poderá conter no máximo 3% de água
conforme  Regulamento  Técnico  de  Identidade  e
Qualidade  de  Carne  Moída  de  Bovino  segundo
Normativa 83 de 21 de novembro de 2003 do MAPA.
Não poderá conter  sal,  soja  e  corantes  de quaisquer
natureza, amidos, féculas e espessantes. Toda matéria
prima utilizada na elaboração do produto deve ser de
qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de
origem animal  utilizados  deverão ser  provenientes  de
estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção
Federal  (SIF).  Embalagem  primária:  Embalagem
primária  em  sacos  de  polietileno  de  alta  densidade,
contendo internamente etiqueta de polietileno com as
seguintes  informações:  Marca,  Nome  produto,  Datas
fabricação  e  validade,  horário  de  embalagem,  lote  e
Temperatura  de  armazenamento.  A embalagem  deve
ser  aprovada  para  contato  direto  com  alimentos,  de
acordo  com  a  resolução  105/99  da  ANVISA,  com
selagem a quente na base e na boca, sem perfurações
ou vazamentos. Pacote contendo de 1 a 5Kg ou 134
unidades de 15g. Embalagem secundária: Embalagem
secundária do produto deverá ser em caixa de papelão
reforçado,  adequado  ao  empilhamento  recomendado,
lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte  ou  armazenamento  e  que  garanta  a
integridade do produto durante todo o seu período de
validade.

JDFOODS R$ 33,65

8 COXÃO MOLE EM TIRAS/CUBOS COM TEMPEROS:
deverá conter no mínimo coxão mole em tiras, alecrim
em  flocos,  orégano  em  flocos,  tomilho  em  flocos  e
tomate em pó. Isento de glutamato monossódico. Tiras
de  aproximadamente  5  a  6cm  e  1,5  de  largura.
Ausência de aponevrose,  cartilagens,  ossos,  tendões,
coágulos,  gordura  aparente,  tecido  linfático.  Produto
congelado  em  iqf.  Embalagem  primária:  sacos  de
polietileno,  atóxico,  com data de fabricação,  validade,
lote, sif/sisp, marca e cnpj da empresa, contendo de 1 a
2kg.  Embalagem  secundária:  caixa  de  papelão
resistente, atóxicos resistente,  contendo de 6 a 12kg.
Valores  nutricionais  ou  acima  (g/100):  proteínas  18,
gorduras totais (max): 9, sódio (max) 80mg

CENTROE
STE

R$ 51,50

----------------------------------------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 1

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1
MINI PÃO DE QUEIJO. Congelado pronto para assar,
cada unidade  contendo aproximadamente  15 g.
Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandi-
oca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura
vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao
natural de queijo, quantidade de sódio aceitável será
de até 215 mg por 50 gramas de pão de queijo. Isento
de glúten. Validade mínima 4 meses, a - 12°C (ou
mais frio). Saco de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao transporte e ao arma-
zenamento. Peso líquido: 1 kg. Secundária: Caixa de
papelão reforçado constituída de tampa e fundo, resis-
tente ao transporte e ao armazenamento. Caixa de
papelão ondulada. Peso líquido: 9 kg (9x1 kg). Caixa
padronizada com 20 kg.

DA BISA R$ 22,28

2 IORGURTE DE FRUTAS
Características gerais:
• Leite fermentado natural ou artificialmente.
• O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser
em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esteriliza-
do, integral ou semidesnatado.
• O iogurte não deve ser submetido a qualquer trata-

mento térmico após a fermentação.
Características organolépticas:
• Aspecto: líquido ou semilíquido
• Cor: própria
• Odor: próprio
• Sabor: próprio

Composição obrigatória:
Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus
bulgaricus e Streptococcus thermophilus).
Composição opcional:
Outros produtos de origem láctea e outras substâncias
alimentícias aprovadas pela legislação,  açúcar,  polpa
de frutas, mel, chocolate.
Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem:
Embalagem econômica de 1 litro.

Primária e secundária: Embalagem de mercado que
preserve a integridade e qualidade do produto.
Transporte em veiculo fechado e refrigerado.

kINAGURT R$ 11,37

3 NHOQUE  DE  SOJA COZIDO  E  CONGELADO  com
adição de linhaça sem ovos composição do produto:
farinha de soja integral não transgênica, extrato de soja
não transgênica, fibra de aveia, amido, farinha de trigo
enriquecida  com  ferro  e  acido  fólico,  margarina  de
palma,  sal  refinado,  agua,  linhaça  e  condimentos
naturais. contem glúten. alérgicos: contém derivados de
trigo, soja e aveia, sem ovos
embalagem  primária:  saco  de  polietileno  baixa
densidade  atóxico  especifico  para  alimentos  com
capacidade paral kg. embalagem secundária: :caixa de
papelão ondulado,  reforçado,  resistente ao impacto e
as  condições  de  estocagem  congelada,  com
capacidade para 10 kg validade mínima de 6 meses

REALEZA R$ 31,14

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA

LOTE 2

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1
MINI PÃO DE QUEIJO. Congelado pronto para assar,
cada unidade  contendo aproximadamente  15 g.
Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandi-
oca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura
vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao

DA BISA R$ 22,28

natural de queijo, quantidade de sódio aceitável será
de até 215 mg por 50 gramas de pão de queijo. Isento
de glúten. Validade mínima 4 meses, a - 12°C (ou
mais frio). Saco de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao transporte e ao arma-
zenamento. Peso líquido: 1 kg. Secundária: Caixa de
papelão reforçado constituída de tampa e fundo, resis-
tente ao transporte e ao armazenamento. Caixa de
papelão ondulada. Peso líquido: 9 kg (9x1 kg). Caixa
padronizada
com 20 kg.

2 IORGURTE DE FRUTAS
Características gerais:
• Leite fermentado natural ou artificialmente.
• O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser
em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esteriliza-
do, integral ou semidesnatado.
• O iogurte não deve ser submetido a qualquer trata-

mento térmico após a fermentação.
Características organolépticas:
• Aspecto: líquido ou semilíquido
• Cor: própria
• Odor: próprio
• Sabor: próprio

Composição obrigatória:
Leite fermentado por fermentos lácteos (Lactobacilus
bulgaricus e Streptococcus thermophilus).
Composição opcional:
Outros produtos de origem láctea e outras substâncias
alimentícias aprovadas pela legislação,  açúcar,  polpa
de frutas, mel, chocolate.
Validade; de 30 a 40 dias. Embalagem:
Embalagem econômica de 1 litro.

Primária e secundária: Embalagem de mercado que
preserve a integridade e qualidade do produto.
Transporte em veiculo fechado e refrigerado.

KINAGURT R$ 11,37

3 NHOQUE  DE  SOJA COZIDO  E  CONGELADO  com
adição de linhaça sem ovos composição do produto:
farinha de soja integral não transgênica, extrato de soja
não transgênica, fibra de aveia, amido, farinha de trigo
enriquecida  com  ferro  e  acido  fólico,  margarina  de
palma,  sal  refinado,  agua,  linhaça  e  condimentos
naturais. contem glúten. alérgicos: contém derivados de
trigo, soja e aveia, sem ovos
embalagem  primária:  saco  de  polietileno  baixa
densidade  atóxico  especifico  para  alimentos  com
capacidade paral kg. embalagem secundária: :caixa de
papelão ondulado,  reforçado,  resistente ao impacto e
as  condições  de  estocagem  congelada,  com
capacidade para 10 kg validade mínima de 6 meses

REALEZA R$ 31,14

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 5

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1
Salsicha hot dog, congelada, cada unidade com peso
de aproximadamente 50 gramas. Validade de no míni-
mo de 06 meses. A embalagem primária deverá ser em
saco de polietileno atóxico, transparente, resistente ao
transporte e armazenamento com capacidade para até
03 kg do produto. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou deterioração.

CAPACOL R$ 13,48

2
KIBE BOVINO CONGELADO (50G)  INGREDIENTES:
Carne bovina, água, trigo para kibe, cebola, proteína de
soja, aroma natural, sal, proteína animal de colágeno,
alho,  hortelã e antioxidante  eritorbato  de sódio.  Toda
matéria prima utilizada na elaboração do produto deve
ser de qualidade comprovadamente alimentar e os pro-

Condessa R$ 17,20
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Ata de Registro de Preços n°. 129/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 11869/2021. Edital. 47/PP/2021. Detentora: Pilar Alimentos Eireli 
- EPP. Assinatura: 03/12/2021. Objeto: Objetiva à contratação de aquisição de gêneros 
alimentícios - carnes, laticínios e seus derivados -  destinados a atender as necessida-
des das unidades escolares de ensino infantil e fundamental do município de Nova 

Odessa.

JOSÉ JORGE TEIXEIRA
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 90/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 110550/2021. Edital. 40/PP/2021. Detentora: Licitatudo Distri-
buidora Eireli - ME. Assinatura: 28/10/2021. Objeto: Objetiva  futuras e eventuais 
aquisições de móveis de escritório e móveis escolares, para atendimento das neces-
sidades da Secretária de Administração e da Secretária de Educação do Município 
de Nova Odessa.

dutos de origem animal utilizados deverão ser proveni-
entes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de
Inspeção Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: Em-
balagem  em sacos  plásticos  de polietileno,  contendo
até  2  kg.  INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:  Proteína:
mínimo 10% ; Gordura: máximo 10% ; Sódio: Maximo
370mg em 100g. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 4
meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a
temperatura de até –12ºC ou mais frio. EMBALAGEM
SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto de-
verá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao
empilhamento recomendado, resistente a danos duran-
te o transporte ou armazenamento e que garanta a inte-
gridade do produto durante todo o seu período de vali-
dade. Caixas com até 4 kg.

3 HAMBÚRGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO
aproximadamente  50  gramas  Carne  bovina,  água,
gordura bovina, proteína de soja, maltodextrina, cebola
em pó, sal, alho, açúcar, estabilizante tripolifosfato de
sódio,  aroma  idêntico  ao  natural  de  churrasco,
antioxidante eritorbato de sódio. Contém aromatizante
sintético idêntico ao natural. Não contém glúten. Peso
aproximado de 50 gramas. Prazo de validade de: 12
meses  /  armazenar  à  temperatura  de  -12ºC  a  -18.
EMBALAGEM:
Primária: Descrição da embalagem: Saco de polietileno
de  alta  densidade  multicamadas,  termos  soldado,
atóxico, apropriado para contato direto com alimentos,
perfeitamente  lacrado,  resistente  ao  transporte  e
armazenamento. Peso líquido: 01 a 02 kg Secundária:
Descrição da embalagem: Caixa de papelão ondulado
reforçado  resistente  ao  impacto  e  às  condições  de
estocagem congelada com abas superiores e inferiores
lacradas  com  fita  adesiva,  ambas  adequadas  ao
empilhamento  recomendado,  resistentes  a  danos
durante  o  transporte,  impacto  e  às  condições  de
estocagem  congelada,  garantindo  a  integridade  do
produto durante todo o seu período de validade. Peso
líquido: até 12 kgs

Minerva
Dawn
Farms

R$ 32,43

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA

LOTE 6

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1
Salsicha hot dog, congelada, cada unidade com peso
de aproximadamente 50 gramas. Validade de no míni-
mo de 06 meses. A embalagem primária deverá ser em
saco de polietileno atóxico, transparente, resistente ao
transporte e armazenamento com capacidade para até
03 kg do produto. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou deterioração.

CAPACOL R$ 13,48

2
KIBE BOVINO CONGELADO (50G)  INGREDIENTES:
Carne bovina, água, trigo para kibe, cebola, proteína de
soja, aroma natural, sal, proteína animal de colágeno,
alho,  hortelã e antioxidante  eritorbato  de sódio.  Toda
matéria prima utilizada na elaboração do produto deve
ser de qualidade comprovadamente alimentar e os pro-
dutos de origem animal utilizados deverão ser proveni-
entes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de
Inspeção Federal (SIF). EMBALAGEM PRIMÁRIA: Em-
balagem  em sacos  plásticos  de polietileno,  contendo
até  2  kg.  INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:  Proteína:
mínimo 10% ; Gordura: máximo 10% ; Sódio: Maximo
370mg em 100g. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 4
meses. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a
temperatura de até –12ºC ou mais frio. EMBALAGEM
SECUNDÁRIA: Embalagem secundária do produto de-
verá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao
empilhamento recomendado, resistente a danos duran-

condessa R$ 17,20

te o transporte ou armazenamento e que garanta a inte-
gridade do produto durante todo o seu período de vali-
dade. Caixas com até 4 kg.

3 HAMBÚRGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO
aproximadamente  50  gramas  Carne  bovina,  água,
gordura bovina, proteína de soja, maltodextrina, cebola
em pó, sal, alho, açúcar, estabilizante tripolifosfato de
sódio,  aroma  idêntico  ao  natural  de  churrasco,
antioxidante eritorbato de sódio. Contém aromatizante
sintético idêntico ao natural. Não contém glúten. Peso
aproximado de 50 gramas. Prazo de validade de: 12
meses  /  armazenar  à  temperatura  de  -12ºC  a  -18.
EMBALAGEM:
Primária: Descrição da embalagem: Saco de polietileno
de  alta  densidade  multicamadas,  termos  soldado,
atóxico, apropriado para contato direto com alimentos,
perfeitamente  lacrado,  resistente  ao  transporte  e
armazenamento. Peso líquido: 01 a 02 kg Secundária:
Descrição da embalagem: Caixa de papelão ondulado
reforçado  resistente  ao  impacto  e  às  condições  de
estocagem congelada com abas superiores e inferiores
lacradas  com  fita  adesiva,  ambas  adequadas  ao
empilhamento  recomendado,  resistentes  a  danos
durante  o  transporte,  impacto  e  às  condições  de
estocagem  congelada,  garantindo  a  integridade  do
produto durante todo o seu período de validade. Peso
líquido: até 12 kgs

MINERVA
DAWN
FARMS

R$ 32,43

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 13

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 FILE DE PIRAMUTABA em ISCA/ TIRA COM TEXTURA
FIRME,  odor  característico  agradável,  sabor
característico agradável, coloração rósea com pequeno
filamento vermelho em sua face dorsal, congelamento
tipo iqf embalagem primária: pacote de 2 kg de acordo
com  a  legislação  vigente,  com  data  de  validade,
fabricação, lote, orientações, embalagem - saco plástico
de polietileno de baixa densidade atóxico, com peso de
15-20  gramas.  fechamento  termoselado  embalagem
secundária: - caixa master de papelão parafinado, com
peso de 910-920 gramas - fechamento com fita adesiva
e  fita  plástica  (peso  líquido)  caixas  de  20  kg  (peso
líquido) validade: 1 ano da data de embalagem

TROPICAL
FISH

R$ 38,61

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA

LOTE 14

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 FILE DE PIRAMUTABA em ISCA/ TIRA COM TEXTURA
FIRME,  odor  característico  agradável,  sabor
característico agradável, coloração rósea com pequeno
filamento vermelho em sua face dorsal, congelamento
tipo iqf embalagem primária: pacote de 2 kg de acordo
com  a  legislação  vigente,  com  data  de  validade,
fabricação, lote, orientações, embalagem - saco plástico
de polietileno de baixa densidade atóxico, com peso de
15-20  gramas.  fechamento  termoselado  embalagem
secundária: - caixa master de papelão parafinado, com
peso de 910-920 gramas - fechamento com fita adesiva
e  fita  plástica  (peso  líquido)  caixas  de  20  kg  (peso
líquido) validade: 1 ano da data de embalagem

TROPICAL
FISH

R$ 38,61

----------------------------------------------------------------------

LOTE 3

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 CREME VEGETAL ISENTO DE LACTOSE
Ingredientes: água, óleos vegetais líquidos e
interesterificados, sal, cloreto de potássio, vitaminas
(e, a, b6, ácido fólico, d, e b12), estabilizante mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e estéres de poliglicerol
com ácido ricinoleico, conservador sorbato de
potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma
idêntico ao natural de margarina), antioxidante edta
cálcio dissódico e corantes urucum e cúrcuma. não
contém glúten. embalagem com 500 gramas.

BECEL R$ 11,14

2 Manteiga extra sem sal pote de 500 gramas de ótima
qualidade:  entende-se  o  produto  gorduroso  obtido
exclusivamente  pela  bateção  e  malaxagem,  com  ou
sem  modificação  biológica  do  creme  pasteurizado
derivado  exclusivamente  do  leite  de  vaca,  por
processos  tecnologicamente  adequados.  A  matéria
gorda  da  manteiga  deverá  estar  composta
exclusivamente  de  gordura  láctea.  Deverá  conter
Creme pasteurizado obtido  a  partir  do  leite  de  vaca.
Poderá conter fermentos lácticos e outros ingredientes
des de que descritos no rótulo. O produto NÃO deverá
CONTER  corantes  artificiais  e  gorduras  trans.  Esta
especificação visa atender um padrão de qualidade ao
alunado  da  Alimentação  Escolar  de  Campinas  em
termos nutricionais, respeitando o inciso VI, Art. 2º da
Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e ao Art.
17 da RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020
Dispõe  sobre  o  atendimento  da  alimentação  escolar
aos alunos da educação básica no âmbito do Programa
Nacional  de  Alimentação  Escolar  –  PNAE.  Aspecto:
Consistência  sólida.  Cor:  Branco  amarelada,  sem
manchas  ou  pontos  de  outra  coloração.  Odor:
característico ou de acordo com os ingredientes de sua
composição normal.  Os  produtos  devem ser  obtidos,
processados, embalados, armazenados, transportados
e  conservados  em  condições  que  não  produzam,
desenvolvam  e  ou  agreguem  substâncias  físicas,
químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde
do  consumidor.  Deve  ser  obedecida  a  legislação
vigente  de  Boas  Práticas  de  Fabricação.  Lipídeos:
mínimo  de  80  g/100g  Ausência  de  gorduras  trans
Cloreto de Sódio (NaCl): ausente Umidade: 12 a 16%

ORIGINAL
DE MINAS

R$ 20,80

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA

LOTE 4

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 CREME VEGETAL ISENTO DE LACTOSE
Ingredientes: água, óleos vegetais líquidos e
interesterificados, sal, cloreto de potássio, vitaminas
(e, a, b6, ácido fólico, d, e b12), estabilizante mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e estéres de poliglicerol
com ácido ricinoleico, conservador sorbato de
potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma
idêntico ao natural de margarina), antioxidante edta
cálcio dissódico e corantes urucum e cúrcuma. não
contém glúten. embalagem com 500 gramas.

BECEL R$ 11,14

2 Manteiga extra sem sal pote de 500 gramas de ótima
qualidade:  entende-se  o  produto  gorduroso  obtido
exclusivamente  pela  bateção  e  malaxagem,  com  ou
sem  modificação  biológica  do  creme  pasteurizado
derivado  exclusivamente  do  leite  de  vaca,  por
processos  tecnologicamente  adequados.  A  matéria
gorda  da  manteiga  deverá  estar  composta
exclusivamente  de  gordura  láctea.  Deverá  conter
Creme pasteurizado obtido  a  partir  do  leite  de  vaca.
Poderá conter fermentos lácticos e outros ingredientes
des de que descritos no rótulo. O produto NÃO deverá
CONTER  corantes  artificiais  e  gorduras  trans.  Esta
especificação visa atender um padrão de qualidade ao
alunado  da  Alimentação  Escolar  de  Campinas  em

ORIGINAL
DE MINAS

R$ 20,80

termos nutricionais, respeitando o inciso VI, Art. 2º da
Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e ao Art.
17 da RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020
Dispõe  sobre  o  atendimento  da  alimentação  escolar
aos alunos da educação básica no âmbito do Programa
Nacional  de  Alimentação  Escolar  –  PNAE.  Aspecto:
Consistência  sólida.  Cor:  Branco  amarelada,  sem
manchas  ou  pontos  de  outra  coloração.  Odor:
característico ou de acordo com os ingredientes de sua
composição normal.  Os  produtos  devem ser  obtidos,
processados, embalados, armazenados, transportados
e  conservados  em  condições  que  não  produzam,
desenvolvam  e  ou  agreguem  substâncias  físicas,
químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde
do  consumidor.  Deve  ser  obedecida  a  legislação
vigente  de  Boas  Práticas  de  Fabricação.  Lipídeos:
mínimo  de  80  g/100g  Ausência  de  gorduras  trans
Cloreto de Sódio (NaCl): ausente Umidade: 12 a 16%

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 11

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 pernil  em  cubos  ou  iscas  com  temperos  congelado
sistema iqf: pernil em cubos ou iscas, alecrim em
flocos,  orégano em flocos,  tomilho em flocos, páprica
em pó e limão em pó- isento de glutamatomonossodico
- ausência de aponevroses, cartilagens, ossos, tendões,
coágulos, gordura
aparente e tecido linfático- produto congelado em iqf -
embalagem primária: sacos de polietileno, atoxico, com
data de fabricação, validade, lote, sif/sisp, marca e cnpj
da  empresa,  contendo  de  1  a  2kgembalagem
secundaria:  caixa  de  papelão  resistente,  atoxico,
contendo de 6  a  12kg-  valores  nutricionais  iguais  ou
acima  (g/100):  proteinas:  20.gordura  total  (max):  9.
sodio (max): 70mg.

CENTRO
ESTE

R$ 30,49

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA

LOTE 12

ITEM
 DESCRIÇÃO / MARCA

MARCA VALOR
UNITÁRIO

1 pernil  em  cubos  ou  iscas  com  temperos  congelado
sistema iqf: pernil em cubos ou iscas, alecrim em
flocos,  orégano em flocos,  tomilho em flocos, páprica
em pó e limão em pó- isento de glutamatomonossodico
- ausência de aponevroses, cartilagens, ossos, tendões,
coágulos, gordura
aparente e tecido linfático- produto congelado em iqf -
embalagem primária: sacos de polietileno, atoxico, com
data de fabricação, validade, lote, sif/sisp, marca e cnpj
da  empresa,  contendo  de  1  a  2kgembalagem
secundaria:  caixa  de  papelão  resistente,  atoxico,
contendo de 6  a  12kg-  valores  nutricionais  iguais  ou
acima  (g/100):  proteinas:  20.gordura  total  (max):  9.
sodio (max): 70mg.

CENTRO
ESTE

R$  30,49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 92/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. 
Processo: 110550/2021. Edital. 40/PP/2021. Detentora: Tecmoveis Moveis e Equipa-
mentos Ltda EPP. Assinatura: 28/10/2021. Objeto: Objetiva  futuras e eventuais aquisi-
ções de móveis de escritório e móveis escolares, para atendimento das necessidades da 
Secretária de Administração e da Secretária de Educação do Município de Nova Odessa.

JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 96/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 110550/2021. Edital. 40/PP/2021. Detentora: Na Kza Design Presentes 
& Decorações Ltda. Assinatura: 04/11/2021. Objeto: Objetiva  futuras e eventuais 
aquisições de móveis de escritório e móveis escolares, para atendimento das necessi-
dades da Secretária de Administração e da Secretária de Educação do Município de 
Nova Odessa.

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

8

ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  –  Mesa  em  “L”  com  tampo
inteiriço  em madeira  aglomerada de baixa  pressão,  tampo
com revestimento em laminado melamínico. Painel frontal de
madeira aglomerada, a 35 cm do solo e instalada a 11 cm da
parte frontal da mesa. Pé estrutural com duas colunas de aço
em  formato  tubular  de  2”,  medindo  de  altura  710mm  de
altura, distância total entre colunas é 180mm, calha em aço
com passagem para fiação destinada a elétrica, telefônica e
informática, medindo 100mm Largura X 50mm Profundidade,
fixadas  na parte  inferior.  Base em aço estampado modelo
canoa sem ponteira de 500mm de comprimento e tampo em
aço  estampado  de  425mm  de  comprimento.  Estrutura  em
aço, com tratamento de fosfatização e pintura epóxi. Base de
aço com niveladores para ajuste de irregularidades do piso.
Tampo no padrão madeirado.
Dimensões: 1600mm x 1600mm Largura x 600 Profundidade 
x 750mm Altura

GODOY
MOVEIS

R$ 988,00

9

ESTAÇÃO DE TRABALHO DIRETOR – Mesa em madeira
aglomerada  de  baixa  pressão,  tampo  com  revestimento
laminado melamínico. Painel frontal de madeira aglomerada,
a 35 cm do solo e instalada a 11 cm da parte frontal da mesa.
Pés  em  madeira  no  mesmo  padrão  do  tampo  com
eletrocalhas,  caixa  de  tomada  e  passafio,  estrutura  com
niveladores para ajuste de irregularidades do piso, espessura
mínima de 25mm. Padrão madeirado Dimensões: 1600mm x
1600mm Largura x 600 Profundidade x 750mm Altura

GODOY
MOVEIS

R$ 1.115,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO

8

ESTAÇÃO DE TRABALHO – Mesa em “L” com tampo inteiriço
em  madeira  aglomerada  de  baixa  pressão,  tampo  com
revestimento  em  laminado  melamínico.  Painel  frontal  de
madeira aglomerada, a 35 cm do solo e instalada a 11 cm da
parte frontal da mesa. Pé estrutural com duas colunas de aço
em formato tubular de 2”, medindo de altura 710mm de altura,
distância  total  entre  colunas  é  180mm,  calha  em aço  com
passagem  para  fiação  destinada  a  elétrica,  telefônica  e
informática, medindo 100mm Largura X 50mm Profundidade,
fixadas  na  parte  inferior.  Base  em  aço  estampado  modelo
canoa sem ponteira de 500mm de comprimento e tampo em
aço estampado de 425mm de comprimento. Estrutura em aço,
com tratamento de fosfatização e pintura epóxi. Base de aço
com niveladores para ajuste de irregularidades do piso. Tampo
no padrão madeirado.
Dimensões: 1600mm x 1600mm Largura x 600 Profundidade x
750mm Altura

GODOY 
MOVEIS

R$ 988,00

9

ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  DIRETOR  –  Mesa  em  madeira
aglomerada  de  baixa  pressão,  tampo  com  revestimento
laminado melamínico. Painel frontal de madeira aglomerada, a
35 cm do solo e instalada a 11 cm da parte frontal da mesa.
Pés  em  madeira  no  mesmo  padrão  do  tampo  com
eletrocalhas,  caixa  de  tomada  e  passafio,  estrutura  com
niveladores para ajuste de irregularidades do piso, espessura
mínima de 25mm. Padrão madeirado Dimensões: 1600mm x
1600mm Largura x 600 Profundidade x 750mm Altura

GODOY 
MOVEIS

R$ 1.115,00

--------------------------------------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO

5

Cadeira giratória com braços Descrição Cadeira giratória
estofada, com apóia-braços reguláveis e rodízios, dotada
de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do
encosto.  Dimensões  mínimas  do  assento  e  encosto
conforme discriminações abaixo. Demais características
dimensionais,  requisitos  de  segurança,  usabilidade,
estabilidade,  resistência  e  durabilidade,  conforme NBR
13962:2006  -  Móveis  para  escritório  -  Cadeiras  -
Requisitos  e  métodos  de  ensaio.  Constituintes
Dimensões: - Largura do assento: mínima de 460mm; -
Profundidade  da  superfície  do  assento:  mínima  de
460mm;  -  Largura  do  encosto:  mínima  de  400mm;  -
Extensão  vertical  do  encosto:  mínima  de  350mm;  -
Apoia-braços:  70mm  (largura  mínima)  x  200mm
(comprimento mínimo); - Demais dimensões devem estar
de acordo com a NBR 13962 - Tabela 2 - Dimensões da
cadeira giratória operacional; - Suportes do assento e do
encosto  injetados  em  polipropileno,  com  porcas
integradas ao componentes injetado. Alternativamente o
suporte  do  assento  poderá  ser  em  compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete
lâminas  internas,  oriundas  de  reflorestamento  ou  de
procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração
por  fungos  ou  insetos.  -  Assento  e  encosto  estofados
com espuma de poliuretano expandido, revestidos com
tecido.  Características  da  espuma:  -  Resistência  ao
rasgamento: » 150N/m mínima (NBR 8516); - Força de
indentação a 25%: » 150 - 250 N (NBR 9176); - Força de
indentação a 65%: » 400 - 600 N (NBR 9176); - Índice de
conforto: » 1,5N mínimo; - Fadiga dinâmica (espessura):
»  10%  máximo  (NBR  9177);  -  Flamabilidade:  »
Autoextinguível (NBR 9178); - Isenta de gases CFC (na
produção  da  espuma).  Características  do  tecido:  -
Composição:  100%  Poliéster;  -  Desenho/  ligamento:
Crepe;  -  Peso  mínimo:  270  g/m2;  -  Resistência  à
abrasão:  Pilling 0 (zero)  Padrão 5;  -  Solidez da cor  à
fricção:  classe  5;  -  Solidez  da  cor  à  luz:  classe  5;  -
Tratamentos:  proteção  com  produto  impermeabilizante
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”; - Cor: PRETA

MAQMOVEI
S

R$ 509,00 

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNITÁRIO

3
Cadeira aluno verde CA 310/3 estrutura em aço 
tubular 7/8 assento e encosto em imbuia, altura 
do assento: 420 MM; altura do encosto: 770 MM 
Pitura a pó eletrostatica

SUDESTE R$ 218,00

5

Cadeira giratória com braços Descrição Cadeira
giratória estofada, com apóia-braços reguláveis e
rodízios,  dotada  de  mecanismo  amortecedor  e
regulador  do assento e do encosto.  Dimensões
mínimas  do  assento  e  encosto  conforme
discriminações  abaixo.  Demais  características
dimensionais,  requisitos  de  segurança,
usabilidade,  estabilidade,  resistência  e
durabilidade, conforme NBR 13962:2006 - Móveis
para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos
de ensaio. Constituintes Dimensões: - Largura do
assento:  mínima de  460mm;  -  Profundidade da
superfície  do  assento:  mínima  de  460mm;  -
Largura  do  encosto:  mínima  de  400mm;  -
Extensão vertical do encosto: mínima de 350mm;
- Apoia-braços: 70mm (largura mínima) x 200mm
(comprimento  mínimo);  -  Demais  dimensões
devem  estar  de  acordo  com  a  NBR  13962  -
Tabela  2  -  Dimensões  da  cadeira  giratória
operacional; - Suportes do assento e do encosto
injetados em polipropileno, com porcas integradas
ao  componentes  injetado.  Alternativamente  o
suporte do assento poderá ser em compensado
anatômico  moldado  a  quente,  contendo  no
mínimo  sete  lâminas  internas,  oriundas  de
reflorestamento ou de procedência legal, isentas
de  rachaduras,  e  deterioração  por  fungos  ou
insetos.  -  Assento  e  encosto  estofados  com
espuma de poliuretano expandido, revestidos com

MAQMOVEIS R$ 509,00 

tecido. Características da espuma: - Resistência
ao rasgamento: » 150N/m mínima (NBR 8516); -
Força de indentação a 25%: » 150 - 250 N (NBR
9176); - Força de indentação a 65%: » 400 - 600
N  (NBR  9176);  -  Índice  de  conforto:  »  1,5N
mínimo;  -  Fadiga  dinâmica  (espessura):  »  10%
máximo  (NBR  9177);  -  Flamabilidade:  »
Autoextinguível  (NBR  9178);  -  Isenta  de  gases
CFC (na  produção  da  espuma).  Características
do  tecido:  -  Composição:  100%  Poliéster;  -
Desenho/ ligamento: Crepe; - Peso mínimo: 270
g/m2;  -  Resistência  à  abrasão:  Pilling  0  (zero)
Padrão 5; - Solidez da cor à fricção: classe 5; -
Solidez  da  cor  à  luz:  classe  5;  -  Tratamentos:
proteção  com  produto  impermeabilizante
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”; - Cor: PRETA

13 Mesa para aluno,com estrutura tubular em 
aço,medindo 72 cm de altura total, 60cm de 
largura e 42 cm de profundidade, com tampo em 
aglomerado ou compensado. com portas livros 
constituído com perfis de aço trefilado.

A ESCOLAR R$ 278,00

------------------------------------------------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

10
Estante  de  aço,  de  1,98  de  altura  x  0,92  de
largura  x  0,42  de  profundidade,  com  06
prateleiras reforçadas, chapa 22, coluna chapa 14

RS 
MÓVEIS

R$ 630,00

11

Mesa de 1,26 x 0,60 com gaveteiro de aço c/ 2
gavetas,  na  cor  cinza/grafite.  Características:
Tampo em BP 18 mm, revestido em melamina,
acabamento na borda frontal externa / interna em
PVC 180° , pés metálicos fabricados em tubo de
aço carbono em seção retangular 0,050 x 0,030 x
0,009 mm, oblonga 0,058 x 0,025 x 0,009 mm,
com  tratamento  antiferruginoso  e  pintado  pelo
processo eletrostático.  Gaveteiro de aço com 2
gavetas  com  fechamento  frontal  em  ambas  as
gavetas, fabricado todo em chapa de aço carbono
com  espessuras  de  25  /  26,  com  tratamento
antiferruginoso  e  pintado  pelo  processo
eletrostático,  gavetas  deslizando  pôr  intermédio
de patins de nylon e com puxadores Painel frontal
em BP 15 mm, revestido em melamina

SANTA 
HELENA

R$ 555,00

12

Mesa de 3,00 x 0,60, na cor cinza/grafite.
Características:
Tampo em BP 18 mm, revestido em melamina,
acabamento  nas  bordas  em  PVC  180°  ,  pés
metálicos fabricados em tubo de aço carbono em
seção  retangular  0,050  x  0,030  x  0,009  mm,
oblonga  0,058  x  0,025  x  0,009  mm,  com
tratamento  antiferruginoso  e  pintado  pelo
processo  eletrostático,  painel  frontal  em BP 18
mm, revestido em melamina.
Painel  frontal  em  BP  18  mm,  revestido  em
melamina.
Obs. Mesa c/ 3 pés, sendo o pé interno com a
base curta para não atrapalhar o movimento da
cadeira

SANTA 
HELENA

R$ 2.290,00

14

Mesa  em  L medidas  1,40x1,40m,  profundidade
60cm, altura 74cm, tampo em MDP 18 mm com
gaveteiro fixo com duas gavetas com chave, com
calha para a passagem de fiação. Pés duplos. -
Tampo:  MDP 18 mm, Revestido  em BP.  -  Cor:
Cinza. - Bordas: Perfil Tipo "T". - Frontal (Saia): -
Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado
Melaminico  de  Baixa  Pressão.  -  Cor:  Cinza.  -
Estrutura:  -  Material:  Tubo  de  Aço  Retangular,
30x50mm  e  20x30mm.  -  Tratamento  Anti
Ferrugem e Corrosão - Pintura: Epóxi-pó. - Cor:
Prata  ou  Preto.  -  Ponteiras:  Internas  em
Polipropileno Injetado. - Passagem de Fiação

SANTA 
HELENA

R$ 870,00

tecido. Características da espuma: - Resistência
ao rasgamento: » 150N/m mínima (NBR 8516); -
Força de indentação a 25%: » 150 - 250 N (NBR
9176); - Força de indentação a 65%: » 400 - 600
N  (NBR  9176);  -  Índice  de  conforto:  »  1,5N
mínimo;  -  Fadiga  dinâmica  (espessura):  »  10%
máximo  (NBR  9177);  -  Flamabilidade:  »
Autoextinguível  (NBR  9178);  -  Isenta  de  gases
CFC (na  produção  da  espuma).  Características
do  tecido:  -  Composição:  100%  Poliéster;  -
Desenho/ ligamento: Crepe; - Peso mínimo: 270
g/m2;  -  Resistência  à  abrasão:  Pilling  0  (zero)
Padrão 5; - Solidez da cor à fricção: classe 5; -
Solidez  da  cor  à  luz:  classe  5;  -  Tratamentos:
proteção  com  produto  impermeabilizante
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”; - Cor: PRETA

13 Mesa para aluno,com estrutura tubular em 
aço,medindo 72 cm de altura total, 60cm de 
largura e 42 cm de profundidade, com tampo em 
aglomerado ou compensado. com portas livros 
constituído com perfis de aço trefilado.

A ESCOLAR R$ 278,00

------------------------------------------------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

10
Estante  de  aço,  de  1,98  de  altura  x  0,92  de
largura  x  0,42  de  profundidade,  com  06
prateleiras reforçadas, chapa 22, coluna chapa 14

RS 
MÓVEIS

R$ 630,00

11

Mesa de 1,26 x 0,60 com gaveteiro de aço c/ 2
gavetas,  na  cor  cinza/grafite.  Características:
Tampo em BP 18 mm, revestido em melamina,
acabamento na borda frontal externa / interna em
PVC 180° , pés metálicos fabricados em tubo de
aço carbono em seção retangular 0,050 x 0,030 x
0,009 mm, oblonga 0,058 x 0,025 x 0,009 mm,
com  tratamento  antiferruginoso  e  pintado  pelo
processo eletrostático.  Gaveteiro de aço com 2
gavetas  com  fechamento  frontal  em  ambas  as
gavetas, fabricado todo em chapa de aço carbono
com  espessuras  de  25  /  26,  com  tratamento
antiferruginoso  e  pintado  pelo  processo
eletrostático,  gavetas  deslizando  pôr  intermédio
de patins de nylon e com puxadores Painel frontal
em BP 15 mm, revestido em melamina

SANTA 
HELENA

R$ 555,00

12

Mesa de 3,00 x 0,60, na cor cinza/grafite.
Características:
Tampo em BP 18 mm, revestido em melamina,
acabamento  nas  bordas  em  PVC  180°  ,  pés
metálicos fabricados em tubo de aço carbono em
seção  retangular  0,050  x  0,030  x  0,009  mm,
oblonga  0,058  x  0,025  x  0,009  mm,  com
tratamento  antiferruginoso  e  pintado  pelo
processo  eletrostático,  painel  frontal  em BP 18
mm, revestido em melamina.
Painel  frontal  em  BP  18  mm,  revestido  em
melamina.
Obs. Mesa c/ 3 pés, sendo o pé interno com a
base curta para não atrapalhar o movimento da
cadeira

SANTA 
HELENA

R$ 2.290,00

14

Mesa  em  L medidas  1,40x1,40m,  profundidade
60cm, altura 74cm, tampo em MDP 18 mm com
gaveteiro fixo com duas gavetas com chave, com
calha para a passagem de fiação. Pés duplos. -
Tampo:  MDP 18 mm, Revestido  em BP.  -  Cor:
Cinza. - Bordas: Perfil Tipo "T". - Frontal (Saia): -
Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado
Melaminico  de  Baixa  Pressão.  -  Cor:  Cinza.  -
Estrutura:  -  Material:  Tubo  de  Aço  Retangular,
30x50mm  e  20x30mm.  -  Tratamento  Anti
Ferrugem e Corrosão - Pintura: Epóxi-pó. - Cor:
Prata  ou  Preto.  -  Ponteiras:  Internas  em
Polipropileno Injetado. - Passagem de Fiação

SANTA 
HELENA

R$ 870,00

15

Mesa Presidente – Mesa em madeira aglomerada
de  baixa  pressão,  tampo  com  revestimento
laminado melamínico.  Painel  frontal  de madeira
aglomerada, a 35 cm do solo e instalada a 11 cm
da  parte  frontal  da  mesa.  Pés  em  madeira  no
mesmo padrão do tampo com eletrocalhas, caixa
de tomada e passafio, estrutura com niveladores
para  ajuste  de  irregularidades  do  piso,  com  a
frente  abaulada,  espessura  mínima  de  25mm.
Padrão madeirado. Dimensões: 2300mm Largura
x 1800 Profundidade x 750mm Altura

SANTA 
HELENA

R$ 1.450,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

10
Estante  de  aço,  de  1,98  de  altura  x  0,92  de
largura  x  0,42  de  profundidade,  com  06
prateleiras reforçadas, chapa 22, coluna chapa 14

RS 
MÓVEIS

R$ 630,00

11

Mesa de 1,26 x 0,60 com gaveteiro de aço c/ 2
gavetas,  na  cor  cinza/grafite.  Características:
Tampo em BP 18 mm, revestido em melamina,
acabamento na borda frontal externa / interna em
PVC 180° , pés metálicos fabricados em tubo de
aço carbono em seção retangular 0,050 x 0,030 x
0,009 mm, oblonga 0,058 x 0,025 x 0,009 mm,
com  tratamento  antiferruginoso  e  pintado  pelo
processo eletrostático.  Gaveteiro de aço com 2
gavetas  com  fechamento  frontal  em  ambas  as
gavetas, fabricado todo em chapa de aço carbono
com  espessuras  de  25  /  26,  com  tratamento
antiferruginoso  e  pintado  pelo  processo
eletrostático,  gavetas  deslizando  pôr  intermédio
de patins de nylon e com puxadores Painel frontal
em BP 15 mm, revestido em melamina

SANTA 
HELENA

R$ 555,00

12

Mesa de 3,00 x 0,60, na cor cinza/grafite.
Características:
Tampo em BP 18 mm, revestido em melamina,
acabamento  nas  bordas  em  PVC  180°  ,  pés
metálicos fabricados em tubo de aço carbono em
seção  retangular  0,050  x  0,030  x  0,009  mm,
oblonga  0,058  x  0,025  x  0,009  mm,  com
tratamento  antiferruginoso  e  pintado  pelo
processo  eletrostático,  painel  frontal  em BP 18
mm, revestido em melamina.
Painel  frontal  em  BP  18  mm,  revestido  em
melamina.
Obs. Mesa c/ 3 pés, sendo o pé interno com a
base curta para não atrapalhar o movimento da
cadeira

SANTA 
HELENA

R$ 2.290,00

14

Mesa  em  L medidas  1,40x1,40m,  profundidade
60cm, altura 74cm, tampo em MDP 18 mm com
gaveteiro fixo com duas gavetas com chave, com
calha para a passagem de fiação. Pés duplos. -
Tampo:  MDP 18 mm, Revestido  em BP.  -  Cor:
Cinza. - Bordas: Perfil Tipo "T". - Frontal (Saia): -
Material: MDF de 15mm, Revestido em Laminado
Melaminico  de  Baixa  Pressão.  -  Cor:  Cinza.  -
Estrutura:  -  Material:  Tubo  de  Aço  Retangular,
30x50mm  e  20x30mm.  -  Tratamento  Anti
Ferrugem e Corrosão - Pintura: Epóxi-pó. - Cor:
Prata  ou  Preto.  -  Ponteiras:  Internas  em
Polipropileno Injetado. - Passagem de Fiação

SANTA 
HELENA

R$ 870,00

15

Mesa Presidente – Mesa em madeira aglomerada
de  baixa  pressão,  tampo  com  revestimento
laminado melamínico.  Painel  frontal  de madeira
aglomerada, a 35 cm do solo e instalada a 11 cm
da  parte  frontal  da  mesa.  Pés  em  madeira  no
mesmo padrão do tampo com eletrocalhas, caixa
de tomada e passafio, estrutura com niveladores
para  ajuste  de  irregularidades  do  piso,  com  a
frente  abaulada,  espessura  mínima  de  25mm.
Padrão madeirado. Dimensões: 2300mm Largura
x 1800 Profundidade x 750mm Altura

SANTA 
HELENA

R$ 1.450,00

--------------------------------------------------------------------------------------
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JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 97/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. 
Processo: 110550/2021. Edital. 40/PP/2021. Detentora: EB da Silva Neto Comércio de 
Embalagens Eireli. Assinatura: 04/11/2021. Objeto: Objetiva  futuras e eventuais aqui-
sições de móveis de escritório e móveis escolares, para atendimento das necessidades da 
Secretária de Administração e da Secretária de Educação do Município de Nova Odessa.

JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 98/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odessa. 
Processo: 110550/2021. Edital. 40/PP/2021. Detentora: EB da Silva Neto Comércio de 
Embalagens Eireli. Assinatura: 04/11/2021. Objeto: Objetiva  futuras e eventuais aqui-
sições de móveis de escritório e móveis escolares, para atendimento das necessidades da 
Secretária de Administração e da Secretária de Educação do Município de Nova Odessa.

JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 99/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 110550/2021. Edital. 40/PP/2021. Detentora: Jdavoglio Comercial Ltda. 
Assinatura: 04/11/2021. Objeto: Objetiva  futuras e eventuais aquisições de móveis de 
escritório e móveis escolares, para atendimento das necessidades da Secretária de Admi-
nistração e da Secretária de Educação do Município de Nova Odessa: 

JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação
EDIMARA UREL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. 128/2021. Órgão Gerenciador: Município de Nova Odes-
sa. Processo: 110550/2021. Edital. 40/PP/2021. Detentora: HG Comércio de Móveis e 
Equipamentos para escritório Eireli. Assinatura: 03/12//2021. Objeto: Objetiva  futuras 
e eventuais aquisições de móveis de escritório e móveis escolares, para atendimento das 
necessidades da Secretária de Administração e da Secretária de Educação do Município 
de Nova Odessa.

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
7 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA -  Acento e

encosto confeccionados em couro ecológico. Com
espaldar alto.  Com regulagem de altura, base a
gás com curso de, 5 pés injetados em nylon na
cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em
poliuretano  (para  piso  frio)  na  cor  preta,  capa
telescópica  preta,  rolamento  amortecido  de
impacto.  Modelo  presidente  com  rodízios  e
braços.  Dimensões:  Encosto:  770mm  Altura  x
490mm  Largura  x  75mm  Espessura  Acento:
440mm Largura x 490mm Profundidade x 75mm
Espessura

PRIZI R$ 1.255,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
7 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA -  Acento e

encosto confeccionados em couro ecológico. Com
espaldar alto.  Com regulagem de altura, base a
gás com curso de, 5 pés injetados em nylon na
cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em
poliuretano  (para  piso  frio)  na  cor  preta,  capa
telescópica  preta,  rolamento  amortecido  de
impacto.  Modelo  presidente  com  rodízios  e
braços.  Dimensões:  Encosto:  770mm  Altura  x
490mm  Largura  x  75mm  Espessura  Acento:
440mm Largura x 490mm Profundidade x 75mm
Espessura

PRIZI R$ 1.255,00

-----------------------------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
1 Armário de aço chapa 24, 2 portas com maçaneta

e fechadura cromada, 4 prateleiras - 1,98 x 1,20 x
0,49

COMAÇO R$ 2.015,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
1 Armário de aço chapa 24, 2 portas com maçaneta

e fechadura cromada, 4 prateleiras - 1,98 x 1,20 x
0,49

COMAÇO R$ 2.015,00

----------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
3 Cadeira aluno verde CA 310/3 estrutura em aço

tubular 7/8 assento e encosto em imbuia, altura do
assento:  420  MM;  altura  do  encosto:  770  MM
Pitura a pó eletrostatica

M2V 100 R$ 206,00

13 Mesa para aluno,com estrutura tubular em 
aço,medindo 72 cm de altura total, 60cm de 
largura e 42 cm de profundidade, com tampo em 
aglomerado ou compensado. com portas livros 
constituído com perfis de aço trefilado.

M2V 50 R$ 265,00

---------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
7 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA -  Acento e

encosto confeccionados em couro ecológico. Com
espaldar alto.  Com regulagem de altura, base a
gás com curso de, 5 pés injetados em nylon na
cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em
poliuretano  (para  piso  frio)  na  cor  preta,  capa
telescópica  preta,  rolamento  amortecido  de
impacto.  Modelo  presidente  com  rodízios  e
braços.  Dimensões:  Encosto:  770mm  Altura  x
490mm  Largura  x  75mm  Espessura  Acento:
440mm Largura x 490mm Profundidade x 75mm
Espessura

PRIZI R$ 1.255,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
7 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA -  Acento e

encosto confeccionados em couro ecológico. Com
espaldar alto.  Com regulagem de altura, base a
gás com curso de, 5 pés injetados em nylon na
cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em
poliuretano  (para  piso  frio)  na  cor  preta,  capa
telescópica  preta,  rolamento  amortecido  de
impacto.  Modelo  presidente  com  rodízios  e
braços.  Dimensões:  Encosto:  770mm  Altura  x
490mm  Largura  x  75mm  Espessura  Acento:
440mm Largura x 490mm Profundidade x 75mm
Espessura

PRIZI R$ 1.255,00

-----------------------------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
1 Armário de aço chapa 24, 2 portas com maçaneta

e fechadura cromada, 4 prateleiras - 1,98 x 1,20 x
0,49

COMAÇO R$ 2.015,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
1 Armário de aço chapa 24, 2 portas com maçaneta

e fechadura cromada, 4 prateleiras - 1,98 x 1,20 x
0,49

COMAÇO R$ 2.015,00

----------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
3 Cadeira aluno verde CA 310/3 estrutura em aço

tubular 7/8 assento e encosto em imbuia, altura do
assento:  420  MM;  altura  do  encosto:  770  MM
Pitura a pó eletrostatica

M2V 100 R$ 206,00

13 Mesa para aluno,com estrutura tubular em 
aço,medindo 72 cm de altura total, 60cm de 
largura e 42 cm de profundidade, com tampo em 
aglomerado ou compensado. com portas livros 
constituído com perfis de aço trefilado.

M2V 50 R$ 265,00

---------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
7 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA -  Acento e

encosto confeccionados em couro ecológico. Com
espaldar alto.  Com regulagem de altura, base a
gás com curso de, 5 pés injetados em nylon na
cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em
poliuretano  (para  piso  frio)  na  cor  preta,  capa
telescópica  preta,  rolamento  amortecido  de
impacto.  Modelo  presidente  com  rodízios  e
braços.  Dimensões:  Encosto:  770mm  Altura  x
490mm  Largura  x  75mm  Espessura  Acento:
440mm Largura x 490mm Profundidade x 75mm
Espessura

PRIZI R$ 1.255,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
7 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA -  Acento e

encosto confeccionados em couro ecológico. Com
espaldar alto.  Com regulagem de altura, base a
gás com curso de, 5 pés injetados em nylon na
cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em
poliuretano  (para  piso  frio)  na  cor  preta,  capa
telescópica  preta,  rolamento  amortecido  de
impacto.  Modelo  presidente  com  rodízios  e
braços.  Dimensões:  Encosto:  770mm  Altura  x
490mm  Largura  x  75mm  Espessura  Acento:
440mm Largura x 490mm Profundidade x 75mm
Espessura

PRIZI R$ 1.255,00

-----------------------------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
1 Armário de aço chapa 24, 2 portas com maçaneta

e fechadura cromada, 4 prateleiras - 1,98 x 1,20 x
0,49

COMAÇO R$ 2.015,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
1 Armário de aço chapa 24, 2 portas com maçaneta

e fechadura cromada, 4 prateleiras - 1,98 x 1,20 x
0,49

COMAÇO R$ 2.015,00

----------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO
3 Cadeira aluno verde CA 310/3 estrutura em aço

tubular 7/8 assento e encosto em imbuia, altura do
assento:  420  MM;  altura  do  encosto:  770  MM
Pitura a pó eletrostatica

M2V 100 R$ 206,00

13 Mesa para aluno,com estrutura tubular em 
aço,medindo 72 cm de altura total, 60cm de 
largura e 42 cm de profundidade, com tampo em 
aglomerado ou compensado. com portas livros 
constituído com perfis de aço trefilado.

M2V 50 R$ 265,00

---------------------------------------------------

ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

2

Arquivo de aço c/ 04 gavetas cinza c/carrinho
telescópico  chapa  22  Arquivo  de  aço  c/  4
gavetas,  medindo  1,35  de  altura  x  0,46  de
largura x 0,71 de profundidade, na cor cinza.
Características: Fabricado todo em chapa de
aço  carbono  22,  com  tratamento
antiferruginoso  e  pintado  pelo  processo
eletrostático,  gavetas  apoiadas  e  deslizando
em corrediças telescópicas, com fechamento
frontal simultâneo

ITAPOÃ R$ 900,00

4

Cadeira fixa Descrição Cadeira fixa estofada,
empilhável,  sem  braços,  montada  sobre
armação tubular de aço. Constituintes
-  Assento  e  encosto  em  compensado
anatômico  moldado  a  quente,  contendo  no
mínimo sete lâminas internas, com espessura
máxima  de  1,5mm  cada,  oriundas  de
reflorestamento  ou  de  procedência  legal,
isentas  de  rachaduras,  e  deterioração  por
fungos  ou  insetos;  -  Assento  (espessura
mínima  de  40mm)  e  encosto  (espessura
mínima de 30mm) em espuma de poliuretano
expandido, colada à madeira e revestida com
tecido; - A face inferior  do assento deve ser
revestida  de  forração  de  TNT  (tecido  não
tecido)  de  gramatura  120  g/m²;  -  A  face
posterior  do  encosto  deve  receber  uma
camada  de  espuma  laminada  acoplada  de
7mm  e  revestimento  do  mesmo  tecido.  •
Espuma:  -  Resistência  ao  rasgamento:  »
150N/m  mínima  (NBR  8516);  -  Força  de
indentação a 25%: » 150 - 250 N (NBR 9176);
- Força de indentação a 65%: » 400 - 600 N
(NBR  9176);  -  Índice  de  conforto:  »  1,5N
mínimo;  -  Fadiga  dinâmica  (espessura):  »
10% máximo (NBR 9177); - Flamabilidade: »
Autoextinguível (NBR 9178); - Isenta de gases
CFC  (na  produção  da  espuma).  •  Tecido:  -
Composição: 100% Poliéster; -
Desenho/  ligamento:  Crepe;  -  Peso mínimo:
270 g/m²;  -  Resistência  à abrasão:  Pilling  0
(zero)  Padrão 5;  -  Solidez  da cor  à fricção:
classe 5; - Solidez da cor à luz: classe 5; -
Tratamentos:  proteção  com  produto
impermeabilizante  "SCOTCHGARD"  ou
“TEFLON”; - Cor: PRETA. - Todas as bordas
do assento e encosto devem receber perfil de
proteção  em  PVC,  L=15mm,  cor  CINZA.  -
Fixar assento e encosto à estrutura por meio
de oito parafusos  autoatarraxantes  3/16”  x  l
l/4”, zincados, cabeça
ovalada. • Estrutura: - Tubo de aço com 
costura, secção circular de 22,3mm (7/8”), 
chapa 16 (1,5mm); - Pintura em tinta em pó 
híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 50 micrometros, na cor PRETA. • 
Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na
cor CINZA, fixadas à estrutura através de 
encaixe. Nos moldes das sapatas deve ser 
gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado

HG 
MÓVEIS

R$ 249,00

Cadeira  giratória  com  braços  Descrição
Cadeira giratória estofada, com apóia-braços
reguláveis  e rodízios,  dotada de mecanismo
amortecedor  e  regulador  do  assento  e  do
encosto.  Dimensões  mínimas  do  assento  e
encosto  conforme  discriminações  abaixo.
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Demais  características  dimensionais,
requisitos  de  segurança,  usabilidade,
estabilidade,  resistência  e  durabilidade,
conforme  NBR  13962:2006  -  Móveis  para
escritório - Cadeiras -  Requisitos e métodos
de ensaio. Constituintes Dimensões: - Largura
do  assento:  mínima  de  460mm;  -
Profundidade  da  superfície  do  assento:
mínima  de  460mm;  -  Largura  do  encosto:
mínima  de  400mm;  -  Extensão  vertical  do
encosto: mínima de 350mm; - Apoia-braços:
70mm  (largura  mínima)  x  200mm
(comprimento  mínimo);  -  Demais  dimensões
devem estar de acordo com a NBR 13962 -
Tabela  2  -  Dimensões  da  cadeira  giratória
operacional;  -  Suportes  do  assento  e  do
encosto  injetados  em  polipropileno,  com
porcas  integradas  ao componentes  injetado.
Alternativamente o suporte do assento poderá
ser  em  compensado  anatômico  moldado  a
quente,  contendo  no  mínimo  sete  lâminas
internas,  oriundas  de reflorestamento  ou  de
procedência  legal,  isentas  de  rachaduras,  e
deterioração por fungos ou insetos. - Assento
e  encosto  estofados  com  espuma  de
poliuretano expandido, revestidos com tecido.
Características da espuma: - Resistência ao
rasgamento: » 150N/m mínima (NBR 8516); -
Força de indentação a 25%: » 150 -  250 N
(NBR 9176); - Força de indentação a 65%: »
400 - 600 N (NBR 9176); - Índice de conforto:
»  1,5N  mínimo;  -  Fadiga  dinâmica
(espessura):  »  10%  máximo  (NBR  9177);  -
Flamabilidade: » Autoextinguível (NBR 9178);
-  Isenta  de  gases  CFC  (na  produção  da
espuma).  Características  do  tecido:  -
Composição:  100%  Poliéster;  -  Desenho/
ligamento: Crepe; - Peso mínimo: 270 g/m2; -
Resistência à abrasão: Pilling 0 (zero) Padrão
5;  -  Solidez  da  cor  à  fricção:  classe  5;  -
Solidez da cor à luz: classe 5; - Tratamentos:
proteção  com  produto  impermeabilizante
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”; - Cor: AZUL

HG 
MÓVEIS

R$ 505,00

ITENS ABERTOS À COTA RESERVADA
ITEM DESCRIÇÃO / MARCA MARCA VALOR 

UNITÁRIO

2

Arquivo  de  aço  c/  04  gavetas  cinza  c/carrinho
telescópico chapa 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas,
medindo 1,35 de altura x 0,46 de largura x 0,71 de
profundidade,  na  cor  cinza.  Características:
Fabricado todo em chapa de aço carbono 22, com
tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo
eletrostático,  gavetas  apoiadas  e  deslizando  em
corrediças  telescópicas,  com  fechamento  frontal
simultâneo

ITAPOÃ R$ 900,00

4

Cadeira  fixa  Descrição  Cadeira  fixa  estofada,
empilhável, sem braços, montada sobre armação
tubular de aço. Constituintes
-  Assento e  encosto  em compensado anatômico
moldado  a  quente,  contendo  no  mínimo  sete
lâminas  internas,  com  espessura  máxima  de
1,5mm cada,  oriundas  de reflorestamento  ou de
procedência  legal,  isentas  de  rachaduras,  e
deterioração  por  fungos  ou  insetos;  -  Assento
(espessura  mínima  de  40mm)  e  encosto
(espessura  mínima  de  30mm)  em  espuma  de
poliuretano  expandido,  colada  à  madeira  e
revestida com tecido; - A face inferior do assento
deve ser revestida de forração de TNT (tecido não
tecido) de gramatura 120 g/m²; - A face posterior
do encosto deve receber uma camada de espuma
laminada  acoplada  de  7mm  e  revestimento  do
mesmo  tecido.  •  Espuma:  -  Resistência  ao
rasgamento:  »  150N/m  mínima  (NBR  8516);  -
Força de indentação a 25%: » 150 - 250 N (NBR
9176); - Força de indentação a 65%: » 400 - 600 N
(NBR 9176); - Índice de conforto: » 1,5N mínimo; -
Fadiga  dinâmica  (espessura):  »  10%  máximo
(NBR 9177); - Flamabilidade: »

HG 
MÓVEIS

R$ 249,00
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JOSÉ JORGE TEIXEIRA
Secretário de Educação

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA Nº 633/2021
Nomeia servidor para o emprego de ESCRITURÁRIO.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1.º Nomear, no dia 01 de dezembro de 2021, o senhor WELLINGTON ARAÚ-
JO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 42.153.561-1/SP, PIS/PASEP 
210.05586.97-9, para o emprego de ESCRITURÁRIO, P21, com carga horária de 
40h/s, criado pela Lei nº 2704/13, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Classificado sob n.º 21º, Concurso Público Municipal 01/18.

  Art. 2.º Competirá ao servidor arquivar correspondências, processos e outros documen-
tos, de conformidade com o sistema de classificação adotado no Setor; efetuar cálculos 
necessários aos serviços que lhe forem solicitados; receber, conferir e registrar documen-
tos diversos, verificando o cumprimento de normas referentes ao protocolo; informar e 
orientar o público, anotar recados, receber e encaminhar documentos; atender chamadas 
telefônicas, anotando e transmitindo recados, obter e fornecer informações; operar sis-
temas informatizados referentes ao Setor de Trabalho; desempenhar outras atribuições 
afins que sejam específicas ao Setor de Trabalho, determinadas pelo Superior imediato..  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 632/2021
Nomeia servidora para o emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1.º Nomear, no dia 01 de dezembro de 2021,a senhora NATALIA JENNIFER DA 
PAZ RODRIGUES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 66.72.110-5/SP, PIS/PA-
SEP 204.67547.63-1, para o emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS, P14, com carga 
horária de 40 h/s, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificada 
sob n.º 15º Concurso Público Municipal 01/19.

Art. 2.º Competirá à servidora desenvolver atividades em ambientes fechados: limpar 
interna e externamente o prédio, suas dependências e instalações, móveis, utensílios e 
equipamentos. Se desenvolver atividades em ambientes livres: varrer as vias públicas, 
recolhendo o lixo e ensacando-o para posterior coleta. Lavar os panos de limpeza e rou-
pas de cama e toalhas, nas creches, emeis e Hospital, passá-las e guardá-las nos armários; 
proceder à limpeza da cozinha e realizar serviços de copa; cuidar das plantas ornamentais 
das dependências; responsabilizar-se pelo material e produtos de limpeza, quanto ao uso 

e estoque, controlando a entrada e saída dos mesmos; fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área 
de atuação determinada pelo Chefe imediato.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 631/2021
Exonera, a pedido, a servidora lotada no emprego público de COORDE-

NADOR PEDAGÓGICO.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO nº 14843/2021;

R E S O L V E

Art. 1o Exonerar, a pedido, no dia 01 de dezembro de 2021, a senhora NEREIDE 
VEIGA ZUANON, matrícula funcional nº 2628, do emprego público de COORDE-
NADOR PEDAGÓGICO.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 634/2021
Nomeia servidor para o emprego de TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1.º Nomear, no dia 01 de dezembro de 2021,a senhora SONIA REGINA DE 
CARVALHO SOMERLATE, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 40.864.309-
2/SP, PIS/PASEP 129.21213.26-7, para o emprego de TÉCNICO DE ENFERMA-
GEM, P52, com carga horária de 40 h/s, criado pela Lei nº 3252/19, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 93,  Concurso Público 
Municipal 01/16.

Art. 2.º Competirá à servidora, integrar a equipe de saúde, executar atividades de 
assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro obstetra. Exercer ativi-
dades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o aendimento pré-hospitalar 
móvel; além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é habilitado 
a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional enfermei-
ro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional; comunicar ao enfermeiro os 
casos prováveis de infecção hospitalar e acidentes com pérfuro-cortante; assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro e nos 
atendimentos de urgência dentro do âmbito de sua qualificação profissional; parti-
cipar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas; manter a 
assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior da ambulância; 
conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis 
na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; atender chamadas recebidas 
na central 192 e na linha fixa da Central de Ambulâncias, orientando e triando os 
casos de acordo com sua qualificação profissional; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; realizar 
o agendamento de transportes aos usuários de saúde que procurarem a Central de 
Ambulâncias para diversas modalidades; conhecer a estrutura de saúde local; proceder 
os gestos básicos de suporte à vida, proceder imobilizações e transporte de vítimas, 
realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; Identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade; comparecer, atuando ética 
e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e 
dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; a substituição do plantão deverá 
se fazer na base; em caso de um atendimento prolongado, que exija permanência por 
mais de uma hora além da escala, o técnico de enfermagem poderá solicitar a subs-
tituição no local do atendimento; as eventuais trocas de plantão da escala de serviço 
deverão ser realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, 
por ambas as partes, e entregue ao coordenador de enfermagem ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava escalado 
originalmente; manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada 
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso 
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; fazer uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área de 
atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 623/2021
Revoga função gratificada de servidor efetivo

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

R E S O L V E

Autoextinguível  (NBR  9178);  -  Isenta  de  gases
CFC  (na  produção  da  espuma).  •  Tecido:  -
Composição: 100% Poliéster; -
Desenho/  ligamento:  Crepe;  -  Peso mínimo:  270
g/m²;  -  Resistência  à  abrasão:  Pilling  0  (zero)
Padrão 5; - Solidez da cor à fricção: classe 5; -
Solidez  da  cor  à  luz:  classe  5;  -  Tratamentos:
proteção  com  produto  impermeabilizante
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”; - Cor: PRETA. -
Todas  as  bordas  do  assento  e  encosto  devem
receber perfil de proteção em PVC, L=15mm, cor
CINZA. - Fixar assento e encosto à estrutura por
meio de oito parafusos autoatarraxantes 3/16” x l
l/4”, zincados, cabeça
ovalada. • Estrutura: - Tubo de aço com costura, 
secção circular de 22,3mm (7/8”), chapa 16 
(1,5mm); - Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 50 micrometros, na 
cor PRETA. • Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Nos moldes das sapatas deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando
o número identificador do polímero, e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado

6

Cadeira  giratória  com  braços  Descrição  Cadeira
giratória estofada, com apóia-braços reguláveis e
rodízios,  dotada  de  mecanismo  amortecedor  e
regulador  do  assento  e  do  encosto.  Dimensões
mínimas  do  assento  e  encosto  conforme
discriminações  abaixo.  Demais  características
dimensionais,  requisitos  de  segurança,
usabilidade,  estabilidade,  resistência  e
durabilidade, conforme NBR 13962:2006 - Móveis
para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos
de ensaio. Constituintes Dimensões: - Largura do
assento:  mínima  de  460mm;  -  Profundidade  da
superfície  do  assento:  mínima  de  460mm;  -
Largura  do  encosto:  mínima  de  400mm;  -
Extensão vertical do encosto: mínima de 350mm; -
Apoia-braços:  70mm  (largura  mínima)  x  200mm
(comprimento  mínimo);  -  Demais  dimensões
devem estar de acordo com a NBR 13962 - Tabela
2 - Dimensões da cadeira giratória operacional; -
Suportes  do assento e do encosto  injetados em
polipropileno,  com  porcas  integradas  ao
componentes injetado. Alternativamente o suporte
do assento poderá ser em compensado anatômico
moldado  a  quente,  contendo  no  mínimo  sete
lâminas internas,  oriundas de reflorestamento ou
de  procedência  legal,  isentas  de  rachaduras,  e
deterioração por  fungos  ou  insetos.  -  Assento  e
encosto  estofados  com  espuma  de  poliuretano
expandido, revestidos com tecido. Características
da  espuma:  -  Resistência  ao  rasgamento:  »
150N/m  mínima  (NBR  8516);  -  Força  de
indentação a 25%: » 150 - 250 N (NBR 9176); -
Força de indentação a 65%: » 400 - 600 N (NBR
9176);  -  Índice  de  conforto:  »  1,5N  mínimo;  -
Fadiga  dinâmica  (espessura):  »  10%  máximo
(NBR  9177);  -  Flamabilidade:  »  Autoextinguível
(NBR 9178); - Isenta de gases CFC (na produção
da  espuma).  Características  do  tecido:  -
Composição:  100%  Poliéster;  -  Desenho/
ligamento:  Crepe;  -  Peso  mínimo:  270  g/m2;  -
Resistência à abrasão: Pilling 0 (zero) Padrão 5; -
Solidez da cor à fricção: classe 5; - Solidez da cor
à  luz:  classe  5;  -  Tratamentos:  proteção  com
produto  impermeabilizante  "SCOTCHGARD"  ou
“TEFLON”; - Cor: AZUL

HG 
MÓVEIS

R$ 505,00
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Art. 1oRevogar, no dia 01 de dezembro de 2021, a função gratificada de CHEFE 
DE SEÇÃO do servidor  ADERBLANE CORSINO, matrícula funcional 4214, con-
cedida pela Portaria n. 098/2021.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 624/2021
Concede função gratificada a servidor efetivo

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;
R E S O L V E

Art. 1o Conceder, no dia 01 de dezembro de 2021, à senhora SARA REIS ANDRA-
DE DE MORAES, matrícula funcional nº 3881, a função gratificada de CHEFE DE 
SEÇÃO, lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 625/2021
Remoção de servidor

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

CONSIDERANDO o contido nos autos do PMNO nº 14399/2021 e a necessidade 
de redimensionamento de mão de obra, para atender demanda na Secretaria de Meio 
Ambiente de Meio Ambiente, Parques e Jardins;

R E S O L V E
  R
Art. 1o Remover, no dia 01 de dezembro de 2021, no âmbito da Secretaria de Go-
verno-Cemitério:

  § 1º o servidor JOSE REGINALDO GESTICH, matrícula funcional 5713, ocu-
pante do cargo  de AUXILIAR DE SERVIÇOS, para a Secretaria de Meio Ambiente, 
Parques e Jardins.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
  .

Nova odessa, 01 de dezembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA NO 626/2021
Exonera, por falecimento, servidor lotado na função de DIRETOR DE 

GESTÃO SOCIAL E CIDADANIA.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

R E S O L V E

Art. 1oExonerar,por falecimento,no dia 25 de novembro de 2021, o servidor WAG-
NER LONGHI, matricula 7259, da função de  DIRETOR DE GESTÃO SOCIAL 
E CIDADANIA.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 25 de novembro de 2021.

Nova odessa, 01 de dezembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA NO 629/2021
Nomeia servidor comissionado

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

R E S O L V E

Art. 1oNomear, no dia 01 de dezembro de 2021, o senhor ALLISSON GUILHER-
ME OLIVEIRA DE SÁ, R.G Nº.53.121.896-X, para ocupar o cargo comissionado 
de ASSESSOR DE GABINETE SUPERIOR, criado pela Lei Complementar nº. 67, 
de 18 de outubro de 2021, lotado na Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 640/2021
Altera cargo de agente político e dá outras providências

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

R E S O L V E

Art. 1oAlterar, no dia 02 de dezembro de 2021, o cargo da senhora VANIA CEZA-
RETTO, matrícula funcional nº. 7276, para SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO, criado pela Lei Complementar nº. 67, de 18 de outubro de 2021, lotada na 
Secretaria de Administração.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retro-
ativos a 02 de dezembro de 2021.

Nova odessa, 03 de dezembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA NO 639/2021
Autoriza servidor a conduzir veículos oficiais

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1oAutorizar a servidora MIRIÃ LEITE CALORI, matrícula funcional 7411, 
C.N.H nº 06984752725, validade 19.06.2022, a conduzir veículos oficiais.  

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 03 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 635/2021
Concede férias coletivas aos servidores lotados na Secretaria de Educação.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal nº 44, de 05 de no-
vembro de 2015, que dispõe acerca do Plano de Carreira e Remuneração para os inte-
grantes do Quadro do Magistério Público;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 139 da C.L.T.;

R E S O L V E

Art. 1oConceder férias coletivas aos servidores municipais lotados nas Creches, Es-
colas Municipais de Educação Infantil - EMEIs, Escolas Municipais Ensino Funda-
mental - EMEFs, Setor de Merenda Escolar, lotados em todos os empregos e funções, 
pelo período de 30 (trinta) dias contados de 03 de janeiro de 2022 a 04 de fevereiro de 
2022, ressalvados os servidores com direito a férias proporcionais.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA NO 638/2021
Altera cargo de servidor comissionado e dá outras providências

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

R E S O L V E

Art. 1oAlterar, no dia 02 de dezembro de 2021, o cargo da senhora PRISCILA 
MARESTONI PETERLEVITZ, matrícula funcional nº. 5841, para DIRETOR DE 
GESTÃO SOCIAL E CIDADANIA criado pela Lei Complementar nº. 67, de 18 de 
outubro de 2021, lotada na Diretoria de Promoção Social.

Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 02 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

  

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 

DECRETO Nº 4.493, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
"Suspende os prazos de Sindicâncias e de Processos Disciplinares e dá 

outras providências".
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, 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 o Decreto nº 4.361, de 25 de janeiro de 2021, que determina o 
recesso ao funcionalismo público municipal no período de 23 de dezembro a 31 de 
dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º  Durante o recesso municipal, ficarão suspensos os prazos das sindicâncias e 
dos processos disciplinares.

Art. 2º  Os prazos em curso retornarão a contagem pelo período remanescente no 
primeiro dia útil após o fim do recesso previsto no Decreto nº 4.361, de 25 de janeiro 
de 2021, independentemente de intimação do servidor ou de seu procurador.

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

Art. 4º  Revogando as disposições em contrário.
Nova odessa, 30 de novembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
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PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.477 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras provi-

dências.
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º Inclui-se na Lei nº 3.135 de 14/11/2017 - Plano Plurianual, Lei nº 3.340 de 
05/06/2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei nº 3.365 de 16/12/2020 
- Lei Orçamentária Anual (LOA) a seguinte alteração no orçamento:

Art. 2º. Fica aberto na Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício 2021 e no Orçamen-
to vigente, um crédito adicional especial no valor de R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), 
com a seguinte classificação orçamentária.

02.00.00.00Prefeitura Municipal
02.09.00.00Secretaria de Obras, Proj. e Planejamento Urbano
02.09.01.00Manutenção do Desenv. Urbano, Obras e Serviços
15.451.0010.1.004Mobilidade Urbana
4.4.90.51.00Obras e Instalações
01.110.000Fonte de Recurso da DespesaR$ 80.000,00

Art. 3º O crédito autorizado será coberto por Excesso de Arrecadação na Fonte de 
Recursos Próprios do Município.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 4.492 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
Nomeia membros para o Conselho Municipal de Saneamento Básico (CO-

MUSB) para o biênio 2021/2023.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.730 de 20 de Agosto de 2013 que dispõe 
sobre a Política Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) e cria o seu respectivo 
Conselho.  

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, 
Inciso I, alínea "o",
DECRETA: 

Art. 1ºPara compor o Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMUSB), com-
posto de forma paritária, por representantes do Poder Público Municipal de Nova 
Odessa e por representantes da sociedade civil, para o biênio 2021/2023, ficam nome-
ados os seguintes membros:

  I -Poder Público municipal de Nova Odessa
 a)Representante Municipal de Assuntos Jurídicos:  
  Juliana Camargo Dos Santos - RG 29.162.013-9

 b) Representante municipal de Planejamento:  
 Edna Maria Magri Azenha - RG 11.671.970-9

 c) Representante municipal de Meio Ambiente:
 Jerson Santos Oliveira - RG 53.722.468-3

 d) Representante municipal de Obras:
  Renan Cogo da Silva - R.G: 33.585.091-1

 e) Representante municipal de Serviços Públicos:
 Vania Cezaretto  - R.G 46.548.702

 f) Representante municipal de Saúde:  
 Leôncio Neves Ferreira - R.G 18.076.791-4;

 g) Representante da CODEN:
 Antonio de Padua Pisoni Benincasa - RG 6.127.724  

 h) Representante municipal de Educação:  
 Maria Aparecida Passoni - R.G 24.532.087-8

 i) Representante da Defesa Civil do Município de Nova Odessa:
  Vanderlei Willians Vanag - RG 25.200.944-7

 II -Sociedade Civil Organizada:
 a) Representantes de associação de classe:
 Robério Márcio Silva Pessoa - RG 22.676.966-5  
 Arlindo Donato dos Santos - RG 3.983.866-3

 b) Representante da associação de bairros (área urbana):  
  Diego Marcelo Ferreira Feitoza - RG 34.203.759-6.  

 c) Representante da associação de bairros (área rural):
  José Fernando Carceliano - RG 21.125.101-X.  

 d) 2 (dois) representantes de sindicatos:
 Wagner Lopes de Oliveira - RG 13.589.330-6.
 Patrícia Ruiz- RG 21.871.654

 e) Representante de associação de grandes consumidores de água:  
  Maria Tereza Casazza - RG 5.178.481-6.  

 f) 2 (dois) Representantes de organização não governamental (ONG) ligada à área 

ambiental ou de saneamento básico:  
 Lucas Torres Polizeli - RG 47.958.014-5  
 Fernanda Priscilla Capuvilla - RG 43.419.234-X
  Art. 2º As funções dos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico 
(COMUSB) são consideradas de interesse social não sendo remuneradas, sendo seu 
desempenho considerado como de serviço público relevante.

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as 
disposições contrárias.

Nova odessa, 26 de novembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº  598, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021
"Institui Comissão Processante e dá outras providências."

CLAÚDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso de suas 
atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, da Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que a apuração de infrações, responsabilidades e aplicação de pe-
nalidades aos servidores públicos do Município de Nova Odessa dar-se-á por meio de 
Sindicâncias e Processos Administrativos, nos termos das Leis Municipais nºs 2.913, 
de 24 de novembro de 2014 e 2.944, de 14 de abril de 2015 e da  Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em promover os pro-
cedimentos de investigação e fiscalização das condutas irregulares dos servidores 
públicos;

CONSIDERANDO os fatos constantes no processo administrativo nº 7583/2020 da-
tado de 21 de agosto de 2020, indicando possível irregularidade na conduta de servi-
dor público municipal no desempenho de suas funções;

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR para apurar a responsabilidade do servidor C.G, matrícula 2.303, pelo suposto 
cometimento de infração administrativa.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão será composta 
pelos seguintes servidores: TITULARES: Presidente: VANESSA PALMYRA GUR-
ZONE, Matrícula 4737, Procuradora Jurídica; GIULIANA BARBOSA SANTOS 
FORTUNATO, Matrícula 2393, Escriturária e EDNA MARIA MAGRI AZENHA, 
Matrícula 21382, Chefe de Seção da Contabilidade.  

SUPLENTES: Presidente: GRACIELE DEMARCHI PONTES, Matrícula 4736, 
Procuradora Jurídica; e MÔNICA MIOTI DA SILVA, Matrícula 3171, Agente Fiscal 
de Rendas; FRANCISCO DE ARAÚJO, Matrícula 5148, Contador.

Parágrafo único. Os membros da Comissão exercerão suas funções sem prejuízo 
das demais atividades de suas funções, observada em qualquer caso a carga horária e 
vencimentos dos respectivos cargos públicos.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documen-
tação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimen-
tos e demais provas que entender pertinentes.  

Art. 4º A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data 
da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, oferecendo relató-
rio à Autoridade Superior, podendo ser prorrogada nos termos da Lei Municipal nº 
2.913/2014.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 16 de novembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 620, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
"Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante 

instituída pela Portaria nº  554, de 26 de outubro de 2021".
RESOLVE: 

Art.1º Prorrogar por 30 (trinta) dias os trabalhos da Comissão processante nomeada 
pela Portaria nº 554, de 26 de outubro de 2021, a contar do término do prazo inicial.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova odessa, 30 de novembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 621, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
"Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante 

instituída pela Portaria nº 9.628, de 26 de março de 2020 ".
RESOLVE: 

Art.1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão processante nomea-
da pela Portaria nº 9.628, de 26 de março de 2020, a contar do término do prazo inicial.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova odessa, 30 de novembro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 637, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
"Suspende o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante 

instituída pela Portaria nº   496, de 29 de setembro de 2021"
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso de suas 



Nova Odessa, Sexta-feira, 03 de Dezembro de 2021Diário Oficial do Município de Nova Odessa

O Município de Nova Odessa dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através do site 
www.novaodessa.sp.gov.br no link Diário Oficial.

Página 12

atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar a suspensão da Comissão Sindicante pela Portaria nº 496 de 29 de setembro de 2021, referente a Sindicância Administrativa Disciplinar Nº 050/2021.  

Parágrafo único.  A suspensão vigorará até a conclusão do Inquérito Civil respectivo, em trâmite na 2ª Promotoria Pública de Nova Odessa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de novembro de 2021.   
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 636, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
"Suspende o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante instituída pela Portaria nº   502, de 30 de setembro de 2021"

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso de suas atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, da Lei 
Orgânica Municipal;

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar a suspensão da Comissão Processante instaurada pela Portaria nº 502 de 30 de setembro de 2021, referente o Processo Administrativo Disciplinar Nº 
131/2021.  

Parágrafo único.  A suspensão vigorará até a conclusão do Inquérito Policial nº 2188922-27.2021.070318.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de novembro de 2021.   
Nova odessa, 01 de dezembro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Elsio Álvaro Boccaletto, Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, torna público que após as devidas adequações no edital, se encontra aberta 
a Licitação Eletrônica nº 0004/2021 -  Modo de Disputa Aberto, que será realizado no dia 10/01/2022 através do Licitações-e, https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, 
e tem por objeto a contratação de empresa especializada, visando a construção de redes de distribuição de água potável, adutora de recalque e reservatório metálico elevado na 
região Pós Anhanguera (Chácaras Recreio Represa, Chácaras Acapulco e Recanto Las Palmas), no município de Nova Odessa/SP. Informações poderão ser obtidas através do 
telefone (19) 3476.8500 - Ramal 8512. O edital estará disponível para download no site do Licitações-e, https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp e no site da CODEN, no 
seguinte link de acesso: http://www.coden.com.br, através do novo Portal da Transparência.
  Nº DA LICITAÇÃO NO PORTAL LICITAÇÕES-E: 900017
  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 06/12/2021 às 08h00min.
  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/01/2022, às 08h00min.
  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/01/2022, às 09h00min.

Nova odessa, 03 de dezembro de 2021
ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO

Diretor Presidente
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