
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PROCESSO PMNO 3634/2018
S.A.D. 032/2018 . Tópico final da r. decisão de fls. 38:

"(...) Pelo exposto, acolho o Relatório Final pela Comissão Sindicante, do qual, adoto 
como razões de decidir e DETERMINO o arquivamento do presente feito nos termos 
do contido no art. 23, I da Lei Municipal nº 2.913/2014. Publique-se na forma da Lei. 
Cumprido e não havendo novas providencias, arquive-se com as cutelas de estilo. 
Cumpra-se.  

Nova odessa, 15 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

PROCESSO PMNO 3932/2017
PMNO & A.B.J. - P.A.D. 052/2017. Tópico final da r. decisão de fls. 40/41:
"(...) 3.1 Pelo exposto, determino o arquivamento do presente feito. 3.2 Intime-se e 
publique-se na forma da Lei. Cumpra-se.  

Nova odessa, 15 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

PROCESSO PMNO 707/2018
PMNO & C.D.S. e F.V.P.D.S - P.A.D. 082/2018. Tópico final da r. decisão 

de fls.103/104 :
"(...) 3.1 Pelo exposto, considerando o contido nestes autos, bem como o relatório 
final da Comissão Processante, do qual acolho integralmente, e nos termos do art. 20, 
§ 1º da Lei 2.913/2014, determino o arquivamento dos presentes autos sem imposição 
de sanção disciplinar aos processados C.D.S. e F.V.P.D.S. por conta exclusivamente 
do objeto do presente expediente. 3.2 Intime-se e publique-se na forma da Lei.3.3 
Determino, outrossim, que a Secretaria de Saúde seja cientificada, através do respon-
sável máximo, quanto a necessidade de aprimoramento no registro de assiduidade dos 
servidores, adotando-se preferencialmente, registro de ponto eletrônico. 3.4 Ainda em 
relação ao item anterior, deverá a respectiva Secretaria apresentar, no prazo de até 
30 (trinta) dias, cronograma contendo planejamento para o atendimento da demanda 
apresentada. 3.5 Realizado, e não havendo novas providencias, arquive-se com as 
cautelas de estilo. Cumpra-se.

Nova odessa, 16 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
ANA PAULA CARICILLI

OAB/SP 176.714
SUSELY APARECIDA BARBOSA

OAB/SP 263.257
 

PROCESSO PMNO 3625/2018
PMNO & E.J.D.N.  - P.A.D. 089/2018 . Tópico final da r. decisão de fls. 

44/46:
"(...) 3.1 Pelo exposto, considerando o expresso disposto no art. 20, § 1º e art. 55, da 
Lei 2.913/2014, considerando o comprovando descumprimento de dever funcional 
e prática de conduta proibida pelo processado, acolho em parte o Relatório da Co-
missão Processante para reconhecer, além do descumprimento funcional contido nos 
incisos III e XIV do art. 3º, a prática de conduta vedada, nos termos do inciso VII, 
do art. 4º, todos da Lei 2.913/2014, reconhecendo ainda gravidade média para efeito 
de dosimetria da pena, e determino a aplicação da pena de suspensão com prejuízo 
dos vencimentos pelo prazo de 10 (dez) dias ao processado E.J.D.N. 3.2. Intime-se e 
publique-se na forma da Lei e, decorrido o prazo legal para interposição de recurso, 
certifique e encaminhe para à Diretoria de Recursos Humanos para as providências 
de praxe, anotando-se oportunamente nos respectivos assentos. 3.3. Realizado, e não 
havendo novas providencias, arquive-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se.  

Nova odessa, 15 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
SUSELY APARECIDA BARBOSA

OAB/SP 263.257
 

PROCESSO PMNO 3626/2018
P.A.D. 090/2018. - PMNO &  G.L.P.M e R.B.M.  Tópico final da r. decisão 

de fls. 41/42:
"(...) 3.1 Pelo exposto, considerando o contido nestes autos, bem como o Relatório 
Final da Comissão Processante, do qual acolho integralmente, e nos termos do art. 20, 

§ 1º da Lei 2.913/2014, determino o arquivamento dos presentes autos sem imposição 
de sanção disciplinar aos processados G.L.P.M. e R.B.M. por conta exclusivamente 
do objeto do presente expediente. 3.2 Intime-se e publique-se na forma da Lei.3.3 De-
termino, outrossim, que a Secretaria de Saúde seja cientificada, através do responsável 
máximo, quanto a necessidade de cumprimento das regras relativas aos atestados mé-
dicos apresentados por servidores, conforme estabelece o regimento Interno (Resolu-
ção 248/2007), e nos termos da Resolução Interna de nº 297, de 03 de março de 2017. 
3.4 Ainda em relação ao item anterior, deverá a respectiva Secretaria colher ciência 
dos encarregados e chefes sobre o assunto, bem como afixar, em local próprio, para 
ampla ciência dos servidores, devendo apresentar a devida comprovação no prazo de 
até 30 (trinta) dias. 3.5 Realizado, e não havendo novas providencias, arquive-se com 
as cautelas de estilo. Cumpra-se.  

Nova odessa, 15 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna 
público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 15/PE/2018, que será realizado no 
dia 04/06/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, 
acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de equipamentos e material permanente para a Secretaria de 
Educação com cota reservada 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 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: 18/05/2018, às 14h
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/06/2018, às 08h30
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/06/2018, às 10h

Nova odessa, 17 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. 16/PE/2018, que será realizado no 
dia 05/06/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, 
acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de medicamentos para atender a mandados judiciais com cota 
reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor indi-
vidual. 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.novao-
dessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 18/05/2018 às 14h

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/06/2018, às 08h30

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/06/2018, às 10h

Nova odessa, 17 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. 17/PE/2018, que será realizado no 
dia 06/06/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, 
acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de medicamentos para atender a mandados judiciais com cota 
reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor indi-
vidual. 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.novao-
dessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 18/05/2018 às 14h

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/06/2018, às 08h30

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/06/2018, às 10h

Nova odessa, 17 de maio de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS  
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, torna 
público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 18/PE/2018, que será realizado no dia 
07/06/2018 através da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, acesso 
ao sistema licitação pública, e tem por objeto: aquisição de um servidor de rede, 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: 18/05/2018 às 14h

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/60/2018, às 08h30

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 07/06/2018, às 10h

Nova odessa, 17 de maio de 2018
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

ADENDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
Contrato: 173/2005. Locatária: Município de Nova Odessa. Processo: 

2648/2005. Locador: Juçara Aparecida Rosolen dos Santos.
O preâmbulo do termo de aditamento (06/2017) do contrato de locação de n° 
173/2005, passa a ter a seguinte redação: "Pelo presente instrumento particular de 
Contrato de Locação, de um lado como LOCADORA JUÇARA APARECIDA ROSO-
LEN DOS SANTOS, brasileira, portador do RG sob o nº: 18.024.535-1 e do CPF sob 
o nº 123.383.778-85 residente e domiciliado a Av. Dr. Eddy de F. Crissiuma, 865 - Jd. 

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br

P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

Bela Vista - Nova Odessa - SP, neste ato representado por AUGUSTO ANTONIO SA-
TIRO, brasileiro, portador do RG sob nº 48.406.082-X  e do CPF sob nº 407.636.758-
81, e de outro lado, como LOCATÁRIA o MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, pessoa 
jurídica de direito público interno, sediada na Avenida João Pessoa, 777, nesta cidade 
de Nova Odessa, inscrita no CNPJ sob n. 45.781.184/0001-02, neste ato representado 
pelo Secretário de Administração Julio Cesar Camargo, brasileiro, casado, portador do 
RG sob o n. 23.498.052-7 e do CPF sob o n. 123.737.488-00, tem entre si como justo 
e contratado o presente aditamento, que se regerá segundo as cláusulas e condições se-
guintes". A clausula segunda do referido contrato e aditamento, passa a ter a seguinte 
redação: "O valor do aluguel mensal é de R$ 3.171,52 (três mil cento e setenta e um 
reais e cinquenta e dois centavos), atualizados anualmente, pelo índice IGP-M, que 
deverão ser recebidos pelo REPRESENTANTE, através de depósito bancário a ser 
realizado pela LOCATÁRIA no Banco do Brasil, Agência: 1513-X, Conta Corrente: 
30.078-0".Assinatura: 10/05/2018. Objeto: Locação de Imóvel comercial, Localizado 
Rua George Hunter, 492 - Bela Vista - Nova Odessa - SP. Fundamentação Lega: Dis-
pensa Art. 24, Inciso X da Lei Federal nº8666/93.

Nova odessa, 17 de maio de 2018
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

ERRATA
 

Na publicação do Diário Oficial Eletrônico do dia 15 de maio, onde se lê “Lei Com-
plementar nº 56, Inciso I”, leia-se “Lei Complementar nº 56, Inciso II”. Na mesma lei, 
onde se lê “Nova Odessa, 9 de maio de 2018, leia-se “Nova Odessa, 11 de maio de 
2018”. Na ementa da publicação da Lei nº 3148, onde se lê “Lei Municipal nº 2.40”, 
leia- se “Lei Municipal nº 2.640”.
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