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DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 13/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de licita-
ção Pregão Presencial n° 13/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 598/2022, 
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 05/04/2022, às 09h00, e tem por objeto o registro de preços visando fu-
turos e eventuais fornecimentos parcelados de itens de jardinagem e floricultura, como 
grama esmeralda, mudas ornamentais, palmeiras, substratos, veneno mata formigas, 
calcário, inseticida em pó, hidrogel para plantio, enraizador em pó, adubo poliar, nos 
termos das especificações constantes do instrumento convocatório e anexos. O edital 
estará disponível para download no seguinte link de acesso:http://smarportal.novao-
dessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova odessa, 21 de março de 2022
DAINA GUTMANIS

Secretária Adjunta de Meio Ambiente, Parques e Jardins
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 14/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de licita-
ção Pregão Presencial n° 14/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 2411/2022, 
que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situ-
ada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, inician-
do-se a sessão no dia 01/04/2022, às 09h00, e tem por objeto o registro de preços 
para eventuais e futuras aquisições de equipamentos de informática, computadores, 
microcomputadores, monitor de vídeo, notebook e acessórios, para continuidade do 
plano de manutenção evolutiva, contemplando o fornecimento, garantia e suporte no 
modelo presencial (on-site), nos termos das especificações constantes do instrumento 
convocatório e anexos. O edital estará disponível para download no seguinte link de 
acesso:http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova odessa, 21 de março de 2022
VANIA CEZARETTO
Secretária de Administração

 

TERMO DE DISPENSA LICITATÓRIA

  Com base nos elementos constantes do Processo Administrativo n° 2942/2022, cujo 
objeto consiste na contratação direta, em regime emergencial, de associação especiali-
zada para prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência matriculados nas 
escolas da rede municipal de educação do Município de Nova Odessa, que apresentam 
dificuldades de caráter permanente ou temporário ou autocuidado, com apoio pedagó-
gico, a fim de permitir a efetiva inclusão de todo aluno que necessita de cuidador para 
auxiliá-lo nas tarefas do cotidiano escolar e,

  Considerando o atual cenário pandêmico ocasionado pela COVID-19, recém agrava-
do pela nova variante ômicron da doença, que ainda assola a população mundial, cujo 

estado de calamidade pública municipal ainda vigora através Decreto Municipal n° 
4.182, de 25 de março de 2020;

  Considerando que em razão da pandemia, houve grande incerteza quanto ao retor-
no das aulas presenciais nas diversas unidades escolares do Município, bem como 
em qual momento aconteceria o efetivo retorno presencial, paralisando as aulas pre-
senciais em março de 2020 e somente retornando efetivamente em 10/02/2022, ou 
seja, quase 02 (dois) anos de aulas presenciais suspensas entre idas e vindas, o que 
ocasionou, neste período, pedidos de desligamento de alguns servidores municipais 
da educação, como auxiliares de educação infantil e professores, acarretando assim 
considerável desabastecimento da mão de obra profissional nas diversas escolas da 
rede pública municipal;

  Considerando, ainda, que tais desligamentos não puderam ser repostos por novos 
profissionais em virtude da vedação contida pela Lei Complementar Federal n° 
173/2020, que expressamente proibia todos os Municípios de realizarem concurso 
público, bem como de criarem cargos ou contratarem novos servidores até a data de 
31 de dezembro de 2021, o que contribuiu e muito pelo agravamento do atual cenário, 
ocasionando assim a real necessidade da presente contratação emergencial almejada 
de associação especializada para fornecer cuidadores para dar amparo aos alunos com 
deficiência até que possa ser normalizado tal situação excepcional, seja através de 
concurso público ou de licitação;

  Considerando, também, que após ser informado da atual situação ao Conselho Tu-
telar de Nova Odessa, o mesmo enviou Ofício n° 45/2022, datado de 17 de março de 
2022, juntado aos autos, manifestando-se favorável à referida contratação emergen-
cial, e justificando tecnicamente a necessidade do acompanhamento dos alunos com 
deficiência por cuidadores especializados, sob pena de haver prejuízos consideráveis 
aos mesmos, seja no campo social, cognitivo e de aprendizagem;

  Considerando, por fim, que após pesquisa de mercado, dentre as 03 (três) Organiza-
ções da Sociedade Civil - OSC do ramo que manifestaram interesse e enviaram suas 
propostas juntadas aos autos, a mais vantajosa ficou à cargo da Associação Pestalo-
zzi de Sumaré, sendo atestado nos autos sua regularidade fiscal e trabalhista, resta 
então DISPENSADA a licitação, com base no artigo 24, IV, da Lei Federal n° 
8.666/1993 e artigo 22, § 1°, do Decreto-Lei n° 4.657/1942, com vistas a contratar 
emergencialmente a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ, inscrita no CNPJ 
n° 57.501.611/0001-30, pelo valor mensal de até 164.250,00 (cento e sessenta e quatro 
mil, duzentos e cinquenta reais) para um total de 45 (quarenta e cinco) cuidadores 
especializados, pelo prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, improrrogáveis, 
com cláusula resolutiva, caso seja finalizado antes o concurso público ou a licitação 
em curso. Publique-se na imprensa oficial.

Nova odessa, 17 de março de 2022
JOSÉ JORGE TEIXEIRA

Secretário de Educação

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

RETIFICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 1073/2022 é o presente para 
retificar publicação do dia 18 de março de 2022 acerca da licença prêmio da servidora 
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NEUSA ROSA DA SILVA, matrícula 2371. Onde constou "Considerando os elementos constantes no PMNO°1073/2022, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal 
resolve HOMOLOGAR, o pedido de licença prêmio feito pela servidor(a) NEUSA ROSA DA SILVA matrícula 2371, que entrará em descanso por 90 (Noventa) dias em 07 
de abril a 06 de agosto de 2022, obedecendo o que dispõe a Legislação em Vigor" leia-se "Considerando os elementos constantes no PMNO°1073/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de licença prêmio feito pela servidor(a) NEUSA ROSA DA SILVA matrícula 2371, que entrará em descanso 
por 90 (Noventa) dias em 07 de abril a 06 de julho de 2022, obedecendo o que dispõe a Legislação em Vigor".

Nova odessa, 21 de março de 2022
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS
 

MULTAS AMBIENTAIS

O Município de Nova Odessa MULTAos proprietários ou responsáveis pelos imóveis abaixo descritos, que terão a partir desta data o prazo de 10 dias para a regularização do 
débito, sujeito a acréscimos de juros conforme previsto na legislação vigente, estipulada na Lei Municipal nº 2.701/2013.

 Recomenda-se também verificar a atualização cadastral (endereço de entrega) junto ao setor de cadastro, para que as correspondências possam ser entregues e para evitar 
sanções legais.

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para maiores orientações: (19) 3476-5728

Notificados CPF/CNPJ Nº do Processo

Maria Aparecida M. de Brito da Silva 310.***.***-21 14893/2021

Igor Fernandes Felix 4861/2021

Vanderlei José Bagnaro 969.***.***-04 4852/2021

Adalto Ribeiro Filho 747.***.***-68 10947/2021

Maria de L. Fareas Honorato 186.***.***-20 11112/2021
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