
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PROCESSO PMNO 10492/2017
P.A.D. 072/2017 - Fls. 139/140:

Tópico final "(...) Assim, pelo exposto, recebo o recurso interposto pela processada 
S.M.E. e dou PARCIAL PROVIMENTO, afastando a descumprimento de dever 
funcional estabelecido no inciso I do artigo 3º da norma aplicável mantendo, contudo, 
o descumprimento de dever funcional previsto nos incisos III e IX do mesmo artigo 
e, em decorrência, reduzo a sanção para 02 (dois) dias de suspensão, nos termos do 
disposto no artigo 14, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, todos da Lei 2.913/14. 
Intime-se.  Publique-se na forma da Lei. Cumpra-se.

Nova odessa, 19 de maio de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

RESOLUÇÃO Nº 303 DE 22 DE MAIO DE 2018
"Acrescenta subitem 2.19 junto ao rol de proibições constantes no Capítulo 

II do Regimento Interno".
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, considerando o contido no processo administrativo de nº 
1449/2018 e, no uso de atribuições conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Fica acrescentado o subitem 2.19, no item 2, do Capítulo II (das proibições) do 
Regimento Interno dos servidores públicos municipais, aprovado pela Resolução n.º 
248, de 09 de novembro de 2007, com a seguinte redação:

  "2.19. Efetuar serviço particular no ambiente de trabalho, seja em horário de 
expediente ou não, estendendo a proibição nos casos de servidores afastados, em 
férias ou de licença"

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 22 de maio de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 04/TP/2018. Processo Administrativo: 2022/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do velório municipal, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada 
de Preço. Proponentes: 02. Processo homologado pela autoridade competente e objeto 
adjudicado em favor da seguinte empresa: Vênus Engenharia e Construtora Epp. Data 
da homologação e adjudicação: 18/05/2018.

Nova odessa, 23 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 03/TP/2018. Processo Administrativo: 1979/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para infra-estrutura urbana, cobertura 
da feira e obras complementares na rua Anchieta, centro, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada de Preço. Proponentes: 
01. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da 
seguinte empresa: Vértice Edificações Eireli Epp. Data da homologação e adjudicação: 
18/05/2018.

Nova odessa, 23 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 05/TP/2018. Processo Administrativo: 2288/2018.

Objeto: Contratação de empresa especializada para infra-estrutura urbana, e 
revitalização de centro comunitário nas chácaras do Recanto Solar, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra. Modalidade: Tomada de Preço. Proponentes: 
01. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor 
da seguinte empresa: Vênus Engenharia e Construtora Epp. Data da homologação e 
adjudicação: 18/05/2018.

Nova odessa, 23 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 023/2018.

Contratante: Município de Nova Odessa. Processo Administrativo: 3264/2018. 
Edital: 02/CV/2018. Contratada: Brasil Eventos e Festas Ltda - ME. Valor Global: R$ 
78.320,00. Assinatura: 22/05/2018. Vigência: 03 dias Objeto: Realização do evento 
"Revirada Cultural Regional 2018".  Modalidade: Convite.  

Nova odessa, 23 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos interessados que o edital de 
Pregão Eletrônico n.º 10/PE/2018, do tipo menor preço por item, que trata do registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de material hospitalar para atender a 
Mandados Judiciais com cota reservada para microempresa, empresa de pequeno 
porte e microempreendedor individual, sofreu alteração no item 20 do Anexo I e II.
 Fica retificado o descritivo do referido item.
 A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada para o dia 08 
de junho de 2018, às 10h
 O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição dos 
interessados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.
aspx, ou http://bll.org.br/.

Nova odessa, 23 de maio de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 24/PP/2018 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 
08/06/2018, às 9h15min, e tem por objeto: Objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção em rede existente com suporte técnico, 
garantia e atualização de versões e customização do sistema de vídeo monitoramento 
de segurança publica municipal de Nova Odessa, compreendendo toda parte física 
(hardware) e Software (manutenção e atualização do sentry e manutenção do 
digifort). Vistoria Técnica: A vistoria técnica é facultativa e deverá ser realizada 
por representante credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio na Guarda 
Municipal pelo telefone (19) 3476-1300 nos horários das 08h30min a 12h00min e das 
14h00min até as 16h30 minutos de segunda a sexta feira, com pelo menos 02 (dois) 
dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da vistoria e será 
realizado sempre em horário de expediente administrativo. Será emitida comprovação 
da vistoria. Considera-se o último dia para vistoria o dia 08/06/2018.Informações 
poderão ser obtidas das 8h00min 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://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova odessa, 23 de maio de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna 
público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 22/PE/2018, que será realizado no dia 
14/06/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, acesso 
ao sistema licitação pública, e tem por objeto: aquisição de móveis e equipamentos 
para a Secretaria de Saúde, sendo exclusiva para a participação de microempresas, 
empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual. Informações poderão 
ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para 
download no site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br e no site 
da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.
aspx.
  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 25/05/2018 às 14h.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/06/2018, às 08h30
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/06/2018, às 10h

Nova odessa, 23 de maio de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PORTARIA Nº 8870 DE 18 DE MAIO DE 2018
Nomeia assessor de direção

" BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II; RESOLVE: Art. 1º Nomeia JOSÉ ULIANI JUNIOR, 
portador da cédula de identidade RG n. 13.756.958-0, para o cargo de assessor de 
direção, de provimento em comissão P58-A, sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Art. 2º Compete ao servidor pesquisar, analisar, planejar e 
propor a implantação de serviços dentro da sua área de atuação; prestar assessoria aos 
seus superiores; orientar e acompanhar as atividades dos subordinados; transmitir e 
controlar a execução das ordens dos superiores no nível de sua competência; e demais 
atribuições compatíveis com o cargo e de exigência da Secretaria de Obras, Projetos 
e Planejamento Urbano. Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que 
promova as anotações necessárias do teor desta Portaria. Art. 4º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.  

Nova odessa, 18 de maio de 2018
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

OFICIAL
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documento, desde que visualizado através do site 
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PORTARIA Nº 8872 DE 22 DE MAIO DE 2018
Nomeia assessor auxiliar

PORTARIA Nº 8872 DE 22 DE MAIO DE 2018 "Nomeia assessor auxiliar" 
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II; RESOLVE: Art. 1º Nomeia GUILHERME WHITEHEAD, 
portador da cédula de identidade RG n. 40.289.675-0, para o cargo de assessor 
auxiliar, de provimento em comissão P42, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Art. 2º Compete ao servidor pesquisar e orientar quanto à adequação 
deserviços nos limites de sua área de atuação; assessorar os superiores hierárquicos 
dentro de sua área de atuação; garantir o cumprimento das ordensdos superiores no 
nível de execução; e demais atribuições compatíveis com o cargo e de exigência da 
Secretaria de Administração. Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que 
promova as anotações necessárias do teor desta Portaria. Art. 4º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de maio de 
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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

CONVITE
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADR. DE 2018

A Administração Municipal de Nova Odessa/SP, convida os munícipes em geral 
para a Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º 
quadrimestre de 2018, que acontecerá no próximo dia 30 de maio de 2018, às 
09h30, na Câmara Municipal de Nova Odessa, localizada na Av. Carlos Botelho, 
852 - Centro - Nova Odessa/SP.     

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

2018. Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.
Nova odessa, 22 de maio de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

QUE TAL DEIXAR SUA BOA AÇÃO AQUI?
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