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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

 GABINETE DO PREFEITO 
  GABINETE DO PREFEITO 

 PROCESSO P.A.D N. 13661/2021 PMNO N. (11911/2021 ) 

Comigo hoje e ciente.

               Considerando os termos apuratórios destes autos, notadamente, com respeito 
as manifestações do trio processante em seu relatório fi nal de fl s. 126/135, acolho o 
teor da proposta da aplicação da penalidade de advertência a servidora/processada, 
por considerar desrespeitado o dever funcional previsto no artigo 3, inciso IX da Lei 
n. 2.913/2014, sem agravantes, em razão dos seus bons antecedentes funcionais. -  São 
deveres do servidor: IX - tratar comurbanidade os demais servidortes e todos os 
usuários do serviço público ."

                   Cumpra-se e proceda-se as anotações de praxe para os devidos fi ns.

Advogado que assiste a parte:
FABIO JOSÉ MARTINS- ADVOGADO OAB 139194/SP

Nova Odessa, 22 de agosto de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 
   

 AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a REPUBLICAÇÃO do edital 
de licitação Pregão Presencial n° 59/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 
12511/2022, cujo objeto consiste no registro de preços, para eventuais e futuras presta-
ção de serviços de Limpeza Mecânica, constituído de macro e micro drenagem, buei-
ros, ramais, galerias de aguas pluviais, desembocaduras de córregos e canais, bocas 
de lobo, bocas de leão, poços de visita, poços de inspeção, tubulações com diâme-
tro de 100mm à 1200m, limpeza de caixas elevatórias. Através de fornecimento de 
equipamento combinado Hidrojato sugador de alta potência, montados sobre chassis 
de caminhão trucado, incluindo abastecimento de água; transporte dos resíduos para 
Aterro Sanitário, nos termos de referência e anexos. 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 10/11/2022, às 09h00 . O referido edital estará disponível 
para download no seguinte link de 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, 25 de outubro de 2022 
 MIRIAM CECÍLIA LARA NETTO 

 Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano 
   

 AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N° 55/2022 

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público o Pregão Presencial n° 55/2022, 
oriundo do Processo Administrativo n° 13222/2022, cujo objeto consiste no à contrata-
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ção de empresa especializada para serviços de roçagem, capina manual, mecânica e por 
eletrocursão, limpeza de terrenos, poda de árvores com limpeza e retirada de galhos, 
incluindo o fornecimento de veículos, equipamentos, maquinário e toda mão de obra 
necessária, bem como o serviço de coleta e transporte de resíduos provenientes da 
roçada até a destinação fi nal adequada, para atender as necessidades das diversas uni-
dades escolares da secretaria municipal de educação, conforme termo de referência.  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 09/11/2022, 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.no-
vaodessa.sp.gov.br/Default.aspx - "serviços online/licitações".

Nova Odessa, 25 de outubro de 2022 
 JOSÉ JORGE TEIXEIRA 

 Secretário de Educação 

 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
   

 PORTARIA NO 530/2022 
 Autoriza servidor a conduzir veículos ofi ciais 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER,  Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo ,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1o  Autorizar o servidor  ARNALDO FERNANDES DE SOUZA , matrícula 
funcional nº 2 789 , C.N.H nº 03899452384, validade 04/11/2026, a conduzir veículos 
ofi ciais. 

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

 Nova Odessa, 25 de outubro de 2022 
 CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

 PREFEITO MUNICIPAL 
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