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PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna público que se acha aberta Tomada de Preços/Concorrência Pública nº. 09/
TP/2018, com encerramento dia 31/08/2018, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de Compras, situado a Avenida João Pessoa, 777 - Centro, Nova Odessa/SP
para Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfaltico
em diversas vias - ruas dos bairros: Centro, Bela Vista, Santa Rosa, São Jorge, Santa
Luiza, Residencial Triunfo e São Manoel com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Ultimo dia para cadastro: 28/08/2018. Vistoria Técnica: A vistoria
técnica é obrigatória e deverá ser realizada por representante credenciado da Licitante,
mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335
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.
Considera-se o último dia para vistoria o dia 31/08/2018.
O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx

PORTARIA Nº 9.005 DE 09 DE AGOSTO DE 2018
“Nomeia ASSESSOR ESPECIAL”

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 Nomear PRISCILA MARESTONI PETERLEVITZ, portadora da cédula de identidade RG n. 43.541.894-4, para o cargo de
ASSESSOR ESPECIAL, de provimento em comissão P64, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T). Art. 2º Compete à servidora pesquisar, analisar,
planejar e propor a implantação de serviços de interesse da Administração; prestar
assessoria aos seus superiores e demais autoridades; orientar Diretores, Coordenadores e demais subordinados no desempenho de suas atividades; 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 Assuntos Jurídicos.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 09 de agosto de 2018.Art. 5º Revogam-se as disposições contrárias.
Nova Odessa, 09 de agosto de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Nova Odessa, 09 de agosto de 2018

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 8.997 DE 02 DE AGOSTO DE 2018
"Altera a redação do art.º 2º da Portaria 8.951/2018"
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. 1º O artigo 2º da Portaria nº 8.951 de 11 de julho de 2018,
passa a vigorar com a seguinte redação: "Art.º 2º) Compete ao servidor assessorar o
Secretário em estudos, avaliações, prospecções, pareceres e recomendações, em nível
estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria; acompanhar tendências e novas
práticas emergentes no campo funcional da Secretaria; estabelecer relação com as
unidades da Secretaria e as entidades a ela vinculadas, visando à coordenação das
atividades próprias do campo de atuação da Pasta; gestão e coordenação da vigilância
em saúde e demais atribuições compatíveis com o cargo e de exigência da Secretaria
de Saúde. Art. 2.º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações necessárias do teor desta Portaria em seu prontuário. Art. 3.º Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Art. 4º Revogam-se as disposições contrário.
Nova Odessa, 02 de agosto de 2018

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
______________________________________________________________________________
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