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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 
   

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

De acordo com os elementos e despachos constantes do Processo Administrativo n° 
12321/2022, referente à modalidade Convite n° 16/2022, do tipo menor preço global, 
tendo por objeto a aquisição de brinquedos educativos pedagógicos para as unidades do 
ensino fundamental e infantil da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, nos termos das 
especifi cações contidas na Carta Convite e anexos, e levando em consideração o pare-
cer jurídico da Procuradoria Jurídica juntado às 72/80 dos autos aprovando a minuta 
da Carta-Convite e anexos, e na minha qualidade de autoridade superior competente da 
Secretaria de Educação, Pasta Requisitante do presente certame, e após transcorrido o 
prazo recursal sem qualquer interposição de recurso,  HOMOLOGO  esta licitação com 
fundamento nas disposições constantes da Lei Federal n° 8.666/1993 e  ADJUDICO-
 seu objeto em favor da licitante vencedora  YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
- LTDA,  inscrita no CNPJ n° 34.470.011/0001-57, pelo valor global de  R$ 103.832,25 
(cento e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos),  detentora 
da proposta mais vantajosa. Publique-se.

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
   

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

De acordo com os elementos e despachos constantes do Processo Administrativo n° 
12735/2022, referente à modalidade Convite n° 15/2022, do tipo menor preço global, 
tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
especializados de reforma do campo de malhas e bocha localizado no Jardim San-
ta Luiza I, no Município de Nova Odessa, nos termos das especifi cações contidas na 
Carta Convite e anexos, e levando em consideração o parecer jurídico da Procuradoria 
Jurídica juntado às 54/62 dos autos aprovando a minuta da Carta-Convite e anexos, e 
na minha qualidade de autoridade superior competente da Secretaria de Obras, Projetos 
e Planejamento Urbano, Pasta Requisitante do presente certame, e ante a desistência 
expressa de todos os licitantes em sessão pública quanto à interposição recursal,  HO-
MOLOGO  esta licitação com fundamento nas disposições constantes da Lei Federal 
n° 8.666/1993 e  ADJUDICO seu objeto em favor da licitante vencedora  WILIAM 
BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA,  inscrita no CNPJ n° 33.393.119/0001-20, pelo 
valor global de  R$ 287.515,28 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quinze 
reais e vinte e oito centavos),  detentora da proposta mais vantajosa.Publique-se.

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
   

 AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA DA 
FASE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por meio de sua Secretaria Municipal de Go-
verno, requisitante deste certame licitatório, torna pública a REABERTURA da fase 
de habilitação do Pregão Presencial n° 45/2022, oriundo do Processo Administrativo 
n° 13701/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços concomitantes de vigilância eletrônica em diversos próprios municipais 
da Administração Direta, com soluções de câmeras de monitoramento e alarmes, em 
regime de locação, circuito fechado de televisão (CFTV), incluindo implantação, trei-
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namento, suporte e atendimento técnico que garanta manutenções corretivas e evolu-
tivas, nos termos do edital e anexos. A reabertura da Sessão Pública quanto à fase de 
habilitação 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, e ocor-
rerá no  próximo dia 31/10/2022, às 09h00 , tendo em vista a inabilitação da licitante 
ÁGUIA SECURITY SERVIÇOS - LTDA, e após transcorrido o prazo recursal sem 
qualquer interposição de recurso administrativo, fi ca desde já convocada a licitante 
EYES nWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM - LTDA, segundo a or-
dem classifi catória do certame, para proceder a abertura do envelope n° 02 - Habilita-
ção, para análise e julgamento. Publique-se.

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 ROBSON FONTES PAULO 

 Secretário de Governo 
   

 EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
CARTA CONVITE  N.º 15/2022 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois (25/10/2022), às 14 
horas reunidos os membros da Comissão Permanente de Licitações, para o ato de aber-
tura do envelope de documentos, referente à Carta Convite n.º 15/2022. Considerando 
que as seguintes empresas: R.W. de O. Lopes Obras e Construções sob protocolo nº 
14283/2022, Wiliam Bruno Figueiredo da Silva sob protocolo nº 14279/2022, e  RWJ-
MOL Serviços Eireli sob protocolo nº 14276/2022. Verifi cou-se   quanto à documenta-
ção das empresas que estão em consonância com o exigido na carta convite, restando 
HABILITADAS no certame. Aberto os envelopes contendo as propostas, verifi cou-
-se que fi caram CLASSIFICADAS em primeiro lugar a proposta da empresa Wiliam 
Bruno Figueiredo da Silva com o valor total de R$ 287.515,28, em segundo lugar a 
proposta da empresa RWJMOL Serviços Eireli com o valor total de R$ 288.182,57 
e em terceiro lugar a proposta da empresa R.W. de O. Lopes Obras e Construções 
com o valor total de R$ 288.670,78. Consultados os representantes legais dos licitantes 
presentes, todos declinaram qualquer interesse de interposição recursal quanto à fase 
habilitatória e a fase classifi catória. Ato contínuo, os autos licitatórios seguirão para a 
autoridade competente superior, qual seja, a Secretária de Obras, titular da pasta requi-
sitante deste certame, para decisão superior quanto à eventual homologação e adjudi-
cação desta licitação.  

 Nova Odessa, 25 de outubro de 2022 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

   

 AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de Pregão 
Eletrônico nº. 37/PE/2022, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmne-
tlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a  AQUISI-
ÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO E CADEIRAS PARA O HOSPITAL E MA-
TERNIDADE DE NOVA ODESSA E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE .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: https://transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 27/10/2022 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/11/2022, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/11/2022, às 09h30min.
 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
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 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 
 SECRETÁRIO DE SAÚDE 

   

 AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 38/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital de Pre-
gão Eletrônico nº. 38/PE/2022, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bb-
mnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a  AQUI-
SIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR (EQUIPADO PARA VIATURA DE 
PATRULHAMENTO), TIPO SUV PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I .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: https://transparencia.smara-
pd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 27/10/2022 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/11/2022, às 13h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/11/2022, às 14h30min.
 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 CARLOS EDUARDO FANTI 

 Secretário de Segurança Pública 
   

 AVISO DE REABERTURA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 33/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a REABERTURA do edital de 
Pregão Eletrônico nº. 33/PE/2022, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.
bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema licitação pública e tem por objeto a  AQUI-
SIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 0KM, NOVOS, TIPO HATCH E 01 (UMA) 
PICK-UP 0KM, NOVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I .  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: https://transparencia.smarapd.
novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 27/10/2022 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/11/2022, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/11/2022, às 09h30min.
 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 

 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 
 Secretário de Educação 

   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Nova Odessa, 20 de outubro de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Ata de Registro de Preços n°. 201/2022. Órgão Gerenciador: Município de Nova 
Odessa. Processo: 5312/2022. Edital. 17/PE/2022. Detentora:  INTERLAB FAR-
MACEUTICA LTDA.  Assinatura: 25/10/2022. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS COM COTA RESERVADA 
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEM-
PREENDEDOR INDIVIDUAL. Preço e marca registrado conforme tabela abaixo:

 Nova Odessa, 25 de outubro de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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 EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Nova Odessa, 21 de outubro de 2022 
 SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 122/2022 .  CONTRATANTE : Município de Nova Odessa.  Proces-
so Administrativo :12552/2022  Modalidade  - Convite14/2022,  CONTRATADA : L. 
F. DE CAMARGO ARTE & PRODUÇÕES LTDA  Assinatura : 26/10/2022.  VALOR
R$32.199,87 -  Objeto : Contratação de empresa especializada para realização de peça 
teatral junto às Escolas Públicas Municipais, através da Secretaria de Educação.

JOSÉ JORGE TEIXEIRA 
 Secretário de Educação 

   

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO (QUANTITATIVO) 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (Quantitativo) ao Contrato 101/2022.
Processo Administrativo: 6602/2021. Modalidade: Pregão Presencial 36/2022.  Con-
tratante:  Município de Nova Odessa:  Contratada:  DELTA SERVIÇOS E APOIO EI-
RELI.  Assinatura:  25/10/2022.  Valor:  R$257.896,55   Objeto.  Prestação de Serviços 
contínuos de apoio aos alunos com defi ciencia matriculados nas escolas da rede mu-
nicipal de educação de Nova Odessa, que apresentem limitações físicas, intelectuais, 
múltiplas e outras que acarretem difi culdades de caráter permanente ou temporário no 
autocuidado.

 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 
 Secretário de Educação 

 EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 119/2022 .  CONTRATANTE : Município de Nova Odessa.  Proces-
so Administrativo : 9554/2022  Modalidade  - Tomada de Preço 14/2022,  CONTRA-
TADA :  SRE Engenharia e Construções Ltda .  Assinatura : 24/10/2022,  Valor : R$ 
736.053,49  Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de infraestrutura de iluminação pública parcial na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg no 
Municipio de Nova Odessa

 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 
 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 

   

 EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
CARTA CONVITE  N.º 15/2022 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois (25/10/2022), às 14 
horas reunidos os membros da Comissão Permanente de Licitações, para o ato de aber-
tura do envelope de documentos, referente à Carta Convite n.º 15/2022. Considerando 
que as seguintes empresas: R.W. de O. Lopes Obras e Construções sob protocolo nº 
14283/2022, Wiliam Bruno Figueiredo da Silva sob protocolo nº 14279/2022, e  RWJ-
MOL Serviços Eireli sob protocolo nº 14276/2022. Verifi cou-se   quanto à documenta-
ção das empresas que estão em consonância com o exigido na carta convite, restando 
HABILITADAS no certame. Aberto os envelopes contendo as propostas, verifi cou-se 
que fi caram CLASSIFICADAS em primeiro lugar a proposta da empresa Wiliam Bruno 
Figueiredo da Silva com o valor total de R$ 287.515,28, em segundo lugar a proposta 
da empresa RWJMOL Serviços Eireli com o valor total de R$ 288.182,57 e em terceiro 
lugar a proposta da empresa R.W. de O. Lopes Obras e Construções com o valor total de 
R$ 288.670,78. Consultados os representantes legais dos licitantes presentes, todos de-
clinaram qualquer interesse de interposição recursal quanto à fase habilitatória e a fase 
classifi catória. Ato contínuo, os autos licitatórios seguirão para a autoridade competente 
superior, qual seja, a Secretária de Obras, titular da pasta requisitante deste certame, para 
decisão superior quanto à eventual homologação e adjudicação desta licitação.  

 Nova Odessa, 25 de outubro de 2022 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

   

 AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
56/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público o Pregão Presencial n° 56/2022, 
oriundo do Processo Administrativo n° 14049/2022, cujo objeto consiste no Registro 
de Preços visando eventuais e futuras aquisições de uniformes para o setor de merenda 
escolar de Nova Odessa.  A abertura da Sessão Pública será realizada na sala de reu-
niões ou auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, que ocorrerá no  próximo dia 
16/11/2022, às 09h00 . O referido edital estará disponível para download no seguinte 
link de acesso:https://transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11 ou 
no sítio da Prefeitura: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Default.aspx - "serviços on-
line/licitações".

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 
   

 AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
57/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público o Pregão Presencial n° 57/2022, 
oriundo do Processo Administrativo n° 14047/2022, cujo objeto consiste no Registro 
de Preços visando eventuais e futuras aquisições de uniformes para os servidores do 
cemitério municipal, da garagem municipal e do setor de praças, parques e jardins. A 
abertura da Sessão Pública será realizada na sala de reuniões ou auditório da Prefei-
tura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP: 13380-017, que ocorrerá no  próximo dia 17/11/2022, às 09h00 . 
O referido edital estará disponível para download no seguinte link de acesso:https://
transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11 ou no sítio da Prefeitura: 
http://www.novaodessa.sp.gov.br/Default.aspx - "serviços online/licitações".

Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 

 CARLA FURINI DE LUCENA 
 Chefe de Gabinete 

   

 AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
60/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público o Pregão Presencial n° 60/2022, 
oriundo do Processo Administrativo n° 14050/2022, cujo objeto consiste no Registro 
de Preços visando aquisições de uniformes para os funcionários que exercem suas 
atividades laborais na Defesa Civil.  A abertura da Sessão Pública será realizada na 
sala de reuniões ou auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a 
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, que ocorrerá 
no  próximo dia 18/11/2022, às 09h00 . O referido edital estará disponível para do-
wnload no seguinte link de acesso:https://transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.
br:3001/?cod=11 ou no sítio da Prefeitura: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Default.
aspx - "serviços online/licitações".

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 CARLOS EDUARDO FANTI 

 Secretário de Segurança Pública 

 ARYHANE MASSITA 
 Secretária de Meio Ambiente, Parques e Jardins 

   

 AVISO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
61/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público o Pregão Presencial n° 61/2022, 
oriundo do Processo Administrativo n° 14055/2022, cujo objeto consiste no Registro 
de Preços visando a contratação de empresa especializada em locação de máquinas, 
caminhões e equipamentos.  A abertura da Sessão Pública será realizada na sala de 
reuniões ou auditório da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, que ocorrerá no  próximo dia 
21/11/2022, às 09h00 . O referido edital estará disponível para download no seguinte 
link de acesso:https://transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11 ou 
no sítio da Prefeitura: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Default.aspx - "serviços on-
line/licitações".

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 

 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
   

 PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 
 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 9411/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de MONICA 
REGINA PEREIRA RIBEIRO, matrícula 4199, que entrará em descanso por 60 (ses-
senta) dias em 26 de outubro a  24 de dezembro de 2022, obedecendo ao que dispõe 
a Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 9515/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de IVANI TIYE-
MI TAIRA BELLI, matrícula 3496, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 
03 de novembro a 02 de dezembro de 2022, e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, 
obedecendo ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 12526/2022, CLÁUDIO JOSÉ 
SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de JOSÉ DE 
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CARVALHO, matrícula 4424, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 03 de novembro a 02 de dezembro de 2022, restando 30 (trinta) dias para gozo em época opor-
tuna, obedecendo ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Nova Odessa, 25 de outubro de 2022 
   

 PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 10717/2022, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de  CANDIDA QUE-
RINO DE SOUZA RICCI, matrícula 2062, que entrará em descanso por 60 (sessenta) dias em 06 de novembro de 2022 a 04 de janeiro de 2023, obedecendo ao que dispõe a 
Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 1760/2022, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de PEDRO VITOR 
ALKSCHBIRS DE PAIVA, matrícula 5097, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 24 de novembro a 23 de dezembro de 2022, e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, 
obedecendo ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 7038/2021, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de ADRIANA MARIA 
FELIX GARCIA, matrícula 5238, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 16 de novembro a 15 de dezembro de 2022, e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obede-
cendo ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 9515/2022, CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR, o pedido de IVANI TIYEMI 
TAIRA BELLI, matrícula 3496, que entrará em descanso por 30 (trinta) dias em 03 de novembro a 02 de dezembro de 2022, e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo 
ao que dispõe a Legislação em vigor.

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
   

 RETIFICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

Considerando os elementos constantes no PMNO nº 1449/2020 é o presente para retifi car a publicação do dia 15 de julho de 2022, acerca da licença prêmio do(a) servidor(a) 
IVANDO APARECIDO DE OLIVEIRA, matrícula 1981, onde constou "..restando 45 (quarenta e cinco) dias para gozo em época oportuna, obedecendo ao que dispõe a legis-
lação em vigor." leia-se "?e receberá 45 (quarenta e cinco) dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3201/2020 é o presente para retifi car a publicação do dia 08 de junho de 2022, acerca da licença prêmio do(a) servidor(a) 
CLAUDIO DE PAULA LIMA, matrícula 2975, onde constou "..restando 30 (trinta) dias para gozo em época oportuna obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor." leia-se 
"?e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 980/2022 é o presente para retifi car a publicação do dia 15 de julho de 2022, acerca da licença prêmio do(a) servidor(a) 
MICHELE RENATA TEIXEIRA ZANAQUI, matrícula 3863, onde constou "..restando 30 (trinta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo ao que dispõe a legislação 
em vigor." leia-se "?e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3026/2020 é o presente para retifi car a publicação do dia 05 de agosto de 2022, acerca da licença prêmio do(a) servidor(a) 
SUELEN FERNANDA CALORI, matrícula 5091, onde constou "..restando 30 (trinta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor." 
leia-se "?e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3107/2020 é o presente para retifi car a publicação do dia 13 de outubro de 2021, acerca da licença prêmio do(a) servidor(a) 
ROBSON DO PRADO, matrícula 2850, onde constou "..restando 30 (trinta) dias para gozo em época oportuna." leia-se "?e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo 
ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3015/2020 é o presente para retifi car a publicação do dia 13 de outubro de 2021, acerca da licença prêmio do(a) servidor(a) 
CELSO RICARDO FARIAS DO CARMO, matrícula 2676, onde constou "..restando 30 (trinta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo ao que dispõe a legislação em 
vigor." leia-se "?e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3197/2020 é o presente para retifi car a publicação do dia 01 de setembro de 2021, acerca da licença prêmio do(a) 
servidor(a) ELIO APARECIDO STRAIOTO, matrícula 3999, onde constou "..restando 30 (trinta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo ao que dispõe a legislação em 
vigor." leia-se "?e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3283/2020 é o presente para retifi car a publicação do dia 23 de abril de 2021, acerca da licença prêmio do(a) servidor(a) 
SAULO MARCELINO CORREA, matrícula 22529, onde constou "..restando 30 (trinta) dias para gozo em época oportuna, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor." 
leia-se "?e receberá 30 (trinta) dias em pecúnia, obedecendo ao que dispõe a legislação em vigor."  

 Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

   

 REVOGAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

 Considerando os elementos constantes no PMNO nº 3023/2020, é o presente para revogar integralmente a publicação do dia 25 de fevereiro de 2022, acerca da licença prêmio 
do(a) servidor(a) GILSON FERNANDES NERI, matrícula 4423.

Nova Odessa, 26 de outubro de 2022 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 Diretoria de Recursos Humanos 
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