
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.187 DE 01 DE ABRIL DE 2019

"Altera atribuições de servidor 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, bem como o disposto na Lei Complementar 56, de 11 de maio de 
2018;
RESOLVE:

Art. 1.º Alterar as atribuições do servidor CARLOS EDISON VAUGHAN JUNIOR, 
portador da cédula de identidade RG n. 20.778.947-2, no cargo de ASSESSOR DE 
DEPARTAMENTO, de provimento em comissão, P62, sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 2.º Competirá ao servidor coordenar e se responsabilizar pelos serviços de trans-
portes e sistema viário bem como supervisão dos veículos da frota municipal através 
da administração e controle para a realização de serviços; propor medidas e ações que 
visem a conservação e manutenção da frota municipal e desempenhar outras ativida-
des que lhe sejam designadas no âmbito de sua área de atuação e demais atribuições 
contidas na Portaria de nº 8.932 de 11 de julho de 2018.
Art. 3.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 01 de abril de 2019.
Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias, especialmente a Portaria 9.160, de 08 
de março de 2019.

Nova Odessa, 01 de abril de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.185, DE 29 DE MARÇO DE 2019

"Exonera  o servidor lotado no emprego público de
MÉDICO CIRURGIÃO PLANTONISTA"

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;
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PODER EXECUTIVO
CONSIDERANDO, o disposto nos Autos do Processo PMNO Nº 9252/2018;

RESOLVE:

Art. 1.º Exonerar o servidor ADALTO EVANGELISTA FILHO, portador da Cédula 
de Identidade RG Nº 33.238.294-1/SP, do emprego público de MÉDICO CIRUR-
GIÃO PLANTONISTA.

Art. 2.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações ne-
cessárias do teor desta Portaria em seu prontuário.  

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-
tos a partir de 29 de março de 2019.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 29 de março de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3220/2019.

Ratificando nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato da Secretária Interina de 
Assuntos Jurídicos, nos termos do Decreto de número 3.500, de 13 de janeiro de 2016, 
que dispensou nos termos do Artigo 24, inciso XIII. da Lei Federal nº 8.666/93, a 
contratação da empresa Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, para 
assessoria com notória especialização técnica jurídica para elaboração de anteprojeto 
de Lei Complementar que disciplina a estrutura administrativa da municipalidade com 
os empregos públicos comissionados e das funções de confiança, no valor total de R$ 
89.000,00

Nova Odessa, 08 de abril de 2019
JULIANA CAMARGO DOS SANTOS

Secretária Interina de Assuntos Jurídicos
 

DECISÃO SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO

Edital: 03/PE/2019. Processo: 1184/2019.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de fraldas geriátricas 
descartáveis para o social com cota reservada para microempresa, empresa de peque-
no porte e micro empreendedor individual. Modalidade: Pregão Eletrônico. Decisão: 
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"Pelo exposto, recebo o recurso interposto pela licitante Pamp & Vamd Comércio 
Varejista LTDA EPP e no mérito julgo TOTALMENTE PROCEDENTE, para des-
classificar a proposta da recorrida Seleto Atacadista Eireli ME; em decorrência, de-
claro nulo e sem efeito, o Memorando constante às fls. 133, na parte que aprovou 
equivocadamente as amostras da recorrida. Determino outrossim, o prosseguimento 
da licitação para a conclusão de seu objeto, cumprindo todos os demais atos, confor-
me exigência legal. Publique-se na forma da Lei. Cumpra-se".

Nova Odessa, 08 de abril de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 7.758/2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA - Prefeito Municipal RESOLVE: Autorizar a 
servidora ROSE MARY VENANCIO FERRAZ matrícula 1886 R.G. 23.362.7273, a 
usufruir Licença Premio em descanso por 45 (quarenta e cinco) dias de 05 de agosto 
de 2019 a 19 de setembro de 2019, obedecendo o que dispõe a Legislação em vigor.  

Nova Odessa, 08 de abril de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 0005/2018

A Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, empresa de economia mista, com 
sede nesta cidade de Nova Odessa-SP, torna público e faz saber que, por determinação 
de seu Diretor Presidente, Sr. Ricardo Ongaro, comunica aos interessados que adqui-
riram o edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0005/PP/2018, tendo 
como objeto a contratação de empresa visando o fornecimento de 5.000 Hidrômetros 
Volumétricos classe metrológica C de DN 3/4", com Vazão Nominal 1,5 m³/h, sendo 
a entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses, especificamente no que 
se refere às especificações contidas nos anexos I - Termo de Referência e II - Norma 
Técnica do edital:

 Ficam retificados os seguintes itens do edital:  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Item 3.1

e) Corpo fabricado em latão, bronze ou composite;

f)  Totalizador plano ou inclinado a 45°, sem lupa sobre os números.

ANEXO II - NORMA TÉCNICA 

Item 4.1
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e) Corpo fabricado em latão, bronze ou composite;

f)  Totalizador plano ou inclinado a 45°, sem lupa sobre os números.

Item 4.2

e) Corpo fabricado em latão, bronze ou composite;

f) Totalizador plano ou inclinado a 45°, sem lupa sobre os números.

Item 4.3

e) Corpo fabricado em latão, bronze ou composite;

f) Totalizador plano ou inclinado a 45°, sem lupa sobre os números.

 Com as devidas correções e considerando que estas afetam a formulação das propos-
tas, em conformidade com o Artigo 39, parágrafo único, da Lei 13.303/16, fica desde 
já redesignada a data anteriormente marcada para a abertura deste certame e recebi-
mento dos envelopes para o dia 23/04/2019, as 14:00 horas, no Setor de Compras da 
CODEN, localizado na sede desta empresa à Rua Eduardo Leekning, nº 550 - Jd. Bela 
Vista, Nova Odessa - SP

Nova Odessa, 08 de abril de 2019
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente
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