
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.048, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
"Nomeia servidor para o emprego de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA".

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso II;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei n.º 1462/95 alt. pela Lei 2278/08;

RESOLVE:
Art. 1.º Nomear o servidor RODRIGO PEREIRA, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 45.483.062-2, PIS/PASEP 126.96934.22-5, para o emprego de MOTORISTA 
DE AMBULÂNCIA, P35, com carga horária de 40 h/s sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Classificado sob n.º 08º Concurso Público Municipal 
01/16.

Art. 2.º Dirigir ambulância, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; transportar 
doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas. Vistoriar o 
veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível 
de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para certificar-se 
das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem 
qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, 
transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; manter o veículo limpo, 
interna e externamente e em perfeitas condições; zelar pelas ferramentas, acessórios e 
documentos do mesmo; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção re-
comendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar 
anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometra-
gem, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras 
ocorrências, a fim de manter a boa organização e o controle da Administração; reco-
lher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, deixando-o corre-
tamente estacionado e fechado; ter disponibilidade para viagens fora do município de 
Nova Odessa em situações normais e de emergência; fazer uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, quando necessário; executar outras tarefas pertinentes à sua área 
de atuação determinada pelo Superior imediato.

Art. 3.º A Diretoria de Recursos Humanos fará as anotações necessárias do teor desta 
Portaria em seu prontuário, após informado do início de exercício do servidor pelo 
Setor correspondente.  

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a partir de 12 de novembro de 2018.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Nova odessa, 14 de novembro de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

PORTARIA Nº 9.049, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
"Institui Comissão de Gestão das Informações e Processamento dos Preca-

tórios Judiciais e dá outras providências."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso II e;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e melhor gerir o processamento 
das informações dos precatórios judiciais (cíveis e trabalhistas) em face ao Município, 
velando pela regularidade dos lançamentos, planejamento, inclusão no mapa orça-
mentário e atendimento a ordem cronológica;

DECRETA: 

Art. 1º Fica criado no âmbito da administração pública municipal de Nova Odessa, a 
Comissão de Gestão das Informações e Processamento dos Precatórios Judiciais, que 
será composto pelos seguintes membros:
  I - Wilson Scatolini Filho-RG. 27.186.317-1 e Graciele Demarchi Pontes-RG. 
30.395.268-4, Procuradores Jurídicos do Município, encarregados dos trâmites rela-
cionados aos precatórios judiciais cíveis;
  II - Kleber Dainez Amador Ferreira-RG. 32.162.013-9 e Juliana Camargo dos San-
tos-RG. 29.162.013-9, respectivamente, Procurador Jurídico do Município e Asses-
sora da Secretaria de Assuntos Jurídicos, encarregados dos trâmites relacionados aos 
precatórios judiciais trabalhistas;
  III - Edna Maria Magri Azenha-RG. 11.671.970 e Francisco de Araújo-RG. 
4.272.368-1, encarregados do processamento dos precatórios no mapa orçamentário 
respectivo e todos demais contábeis e financeiros;
Art. 2º Para a consecução de seus trabalhos, a comissão poderá convocar e contar com 
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apoio administrativo e técnico de outros departamentos da administração e técnico de 
outros departamentos da administração pública municipal;  
Art. 3º As funções exercidas pela comissão são consideradas de interesse público e 
não serão remunerados.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Nova odessa, 14 de novembro 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 Eletrônico nº. 65/PE/2018, que será realizado 
no dia 11/12/2018 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de material de elétrica e hidráulica com cota reserva-
da para microempresa, empresa 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 Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetli-
citacoes.com.br, e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.novao-
dessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 27/11/2018 às 14h.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/12/2018, às 8h30.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/12/2018, às 10h.
Nova odessa, 26 de novembro 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 Eletrônico nº. 67/PE/2018, que será realizado 
no dia 10/12/2018 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por 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 micro empreendedor indi-
vidual. Informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3476.8602. 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://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 27/11/2018 às 14h.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/12/2018, às 08h30.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/12/2018, às 10h.
Nova odessa, 26 de novembro de 2018

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 9.177/2016, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a servidora ELCI 
SHIZUKO WATANABE matrícula 2079 R.G. 21.204.956-2, a usufruir Licença Pre-
mio em descanso por 30 (trinta) dias de 02 de janeiro a 31 de janeiro de 2019, 30 (trin-
ta) dias em 06 de janeiro a 05 de fevereiro de 2020 e 30 (trinta) dias de 04 de janeiro a 
03 de fevereiro de 2021, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.  
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 7.021/2018, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar o servidor DOMIN-
GOS JOÃO VIEIRA matrícula 432 R.G. 10.503.519-1, a usufruir Licença Premio 
em descanso por 30 (trinta) dias de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2018 e 60 
(sessenta) dias de 03 de junho a 01 de agosto de 2019, obedecendo o que dispõe a 
Legislação em vigor.  
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SECRETARIA DE SAÚDE
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 13635/2018. Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato 
do Secretário de Saúde, nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 
2016, que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, 
a contratação da empresa Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli para 
aquisição de materiais hospitalares para uso no Pronto Socorro no valor total de R$ 
42.328,90 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos).  
 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 0001/2018 - 

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0015/2017.

ORGÃO: CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. DATA ABER-
TURA/ENCERRAMENTO: 13/12/2018 às 9:00 horas, na sede desta Cia. OBJETO: 
Alienação de bens móveis inservíveis do patrimônio e também não patrimoniais da 
Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN, todos sucateados e sem 
condições de uso. TIPO: Maior Preço Global. O Edital contendo a relação completa e 
detalhada de todos esses bens estará a disposição dos interessados na sede da Coden 
e disponível para download no site da Coden no seguinte link de acesso: http://www.
coden.com.br/licitacoes2.php, até às 9:00 horas do dia 13 de dezembro de 2018, data 
final para recebimento e abertura das propostas de compra desses bens, a qual deverá 
ser feita por um único lote, apresentado em envelope lacrado. Informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Compras da Coden, na Rua Eduardo Leekning, 550, 
bairro Bela Vista, Nova Odessa/SP., das 8h30min às 16h00min, ou através do telefone 
(19) 3476.8500 - Ramal 8503.

Nova odessa, 26 de novembro de 2018
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA DE ANÁLISE DE BENS MÓVEIS
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