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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3.346, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020.
Autoria: Vereador Cláudio José Schooder  "Proíbe o manuseio, a utili-

zação, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim 
como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no 

Município de Nova Odessa 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 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estam-
pidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro 
ruidoso em todo o território do Município de Nova Odessa. 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os fogos de 
vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, assim 
como os similares que acarretam barulho de baixa intensidade. 

Art. 2º. A proibição a que se refere esta lei estende-se a todo o Município, em recintos 
fechados e abertos, áreas públicas e locais privados.

Art. 3º. O descumprimento ao disposto nessa lei acarretará ao infrator a imposição de 
multa na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que será dobrado na hipótese 
de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração 
num período inferior a 30 (trinta) dias.

§ 1º. A multa de que trata o "caput" deste artigo será atualizada anualmente pela va-
riação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, apurado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, 
no caso de extinção deste índice, será adotado outro a ser criado por legislação federal 
que reflita e reponha o poder aquisitivo da moeda.

§ 2º. Caso a infração prevista nesta lei seja realizada a menos de 500 (quinhentos) me-
tros de distância de hospitais, casas de repouso e unidades escolares, a multa prevista 
no caput deste artigo será dobrada.

§ 3º. O Poder Público poderá reverter, a seu critério, os valores recolhidos em função 
das multas previstas nesta lei, para as seguintes atividades: custeio de ações de cons-
cientização da população sobre a importância e divulgação da própria Lei, instituições 
ou associações de pessoas portadoras de transtornos mentais, transtorno do espectro 
autista e similares e instituições ou associações voltadas à proteção dos animais".

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Nova odessa, 03 de setembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 4281 DE 03 DE AGOSTO 2020
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 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 I, e;
CONSIDERANDO os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320 de 1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos suplementares.
CONSIDERANDO o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 3.304 de 21 de dezembro de 2019.
 Decreta:
Artigo 1º. Fica aberto no Orçamento vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 3.265.606,23 
(Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Seis Reais, e Vinte e Três Centavos) distribuídos nas seguintes dotações: 

Ficha Unidade Orç. Func. Programática Nat. da Despesa Vínculo Fonte de Rec. Valor
15 02 01 01 04.122.0002.2002 3.1.90.16.00 110 000 01 1.220,00
56 02 01 08 06.181.0002.2009 3.3.90.39.00 110 000 01 30.000,00
73 02 01 11 15.452.0002.2012 3.3.90.30.00 110 000 01 5.000,00
74 02 01 11 15.452.0002.2012 3.3.90.39.00 110 000 01 47.450,00
93 02 02 01 04.123.0003.2015 3.1.90.16.00 110 000 01 500,00
116  02 03  01 04.122.0004.2018 3.3.90.39.00 110 000 01 850.000,00
120  02 03  01 04.122.0004.2018 3.3.90.93.00 110 000 01 300,00
127  02 03  01 04.122.0004.1010 4.4.90.52.00 110 000 01 7.200,00
159 02 05 01 18.541.0006.2.024 3.3.90.30.00 110  000 01 2.000,00
161 02 05 01 18.541.0006.2.024 3.3.90.39.00 110 000 01 15.000,00
163 02 05 02 18.541.0006.2025 3.1.90.11.00 110 000 01 35.000,00
164 02 05 02 18.541.0006.2025 3.1.90.13.00 110 000 01 12.000,00
165 02   05 02 18.541.0006.2025 3.1.90.16.00    110 000 01 2.700,00
170      02 06 01 12.365.0007.2026 3.1.90.11.00 210 000 01 124.000,00
182      02 06 01 12.365.0007.2026 3.3.90.39.00 210 000 05 10.000,00
196 02 06 02 12.361.0007.2027 3.3.90.36.00 220 000 01 71.000,00
206 02 06 04 12.365.0007.2029 3.1.90.11.00 264 000 02 286,68
209 02 06 04 12.365.0007.2029 3.1.90.94.00 262 000 02 107.000,00
215 02 06 05 12.361.0007.2030 3.1.90.13.00 261 000 02 500.000,00
234      02 07 01 10.302.0008.2032 3.3.90.30.00 310 000 01 135.000,00
237       02 07 01 10.302.0008.2032 3.3.90.32.00 310 000 01 200.000,00
241       02 07 01 10.302.0008.2032 3.3.90.34.00 310 000 01 209.200,00
252       02 07 01 10.302.0008.1023 4.4.90.51.00 310 000 01 796.184,55
261       02 07 02 10.304.0008.2033 3.3.90.30.00 310 000 01 2.000,00
267       02 07 02 10.304.0008.2033 3.3.90.39.00 300 000 05 11.000,00
315       02 10 01 06.181.0011.2037 3.3.90.30.00 110 000 01 30.000,00
334       02 10 03 04.122.0011.2039 3.3.90.39.00 110 000 01 10.000,00
360       02 12 01 08.244.0002.2003 3.3.90.39.00 510 000 01 20.000,00
365       02 12 02 08.244.0016.2069 3.3.50.43.00 500 000 02 2.400,00
366       02 12 02 08.244.0016.2069 3.3.50.43.00 500 000 05 9.000,00
370       02 12 02 08.244.0008.2069 3.3.90.39.00 500 000 05 10.165,00
379       02 12 04 08.243.0002.2005 3.1.90.16.00 510 000 01 10.000,00

Art. 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

Ficha
Ficha Unidade Orç. Func. Programática Nat. da Despesa Vínculo Fonte de Rec. Valor
16 02 01 01 04.122.0002.2002 3.1.90.94.00 110  000 01 1.220,00
40 02 01 07 15.452.0002.2008 3.3.90.30.00 110  000 01 16.200,00
57 02 01 08 06.181.0002.1006 4.4.90.51.00 110  000 01 30.000,00
94         02 02  01 04.123.0003.2015 3.1.90.91.00     110  000 01 500,00
119  02 03  01 04.122.0004.2018 3.3.90.92.00 110  000 01 300,00
162      02   05 01 18.541.0006.2024 3.3.90.30.00     110  000 01 15.000,00
167      02   05 02 18.541.0006.2025 3.3.90.30.00    110  000 01 2.000,00
173      02 06 01 12.365.0007.2026 3.1.90.94.00 210 000 01 124.000,00
195 02 06 02 12.361.0007.2027 3.3.90.34.00 220 000 01 5.000,00
198      02 06 02 12.361.0007.2027 3.3.90.39.00     200 000 02 66.000,00
199      02 06 02 12.361.0007.2027 3.3.90.39.00     200 000 05 10.000,00
210 02 06 04 12.365.0007.2029 3.3.90.30.00 262 000 02 107.000,00
214 02 06 05 12.361.0007.2030 3.1.90.11.00 261 000 02 500.000,00
225 02 07 01 10.302.0008.2032 3.1.90.11.00 310  000 01 132.000,00
245       02 07 01 10.302.0008.2032 3.3.90.39.00 310  000 01 295.000,00
255       02 07 01 10.302.0008.1024 4.4.90.52.00 310  000 01 40.000,00
264       02 07 02 10.304.0008.2033 3.3.90.33.00 310 000 01 2.000,00
269       02 07 02 10.304.0008.1025 4.4.90.52.00 310  000 01 77.200,00
280       02 07 03 10.305.0008.2034 3.3.90.39.00 300  000 05 11.000,00
293       02 08 01 27.812.0009.1028 4.4.90.52.00 110  000 01 4.000,00
310       02 10 01 17.544.0010.1081 4.4.90.52.00 110  000 01 49.450,00
319       02 10 01 06.181.0011.1034 4.4.90.52.00 110  000 01 30.000,00
336       02 10 04 16.482.0011.2040 3.1.90.11.00 110  000 01 44.700,00
352       02 12 01 08.244.0002.2003  3.3.50.43.00 500  000 02 2.000,00
353      02 12 01 08.244.0002.2003  3.3.50.43.00 500  000 05 8.000,00
355      02 12 01 08.244.0002.2003  3.3.90.30.00 510  000 01 20.000,00
356      02 12 01 08.244.0002.2003  3.3.90.30.00 500  000 02 400,00
357      02 12 01 08.244.0002.2003  3.3.90.30.00 500  000 05 1.000,00
362      02 12 01 08.244.0002.2003  3.3.90.39.00 500  000 05 5.000,00
423      02 12 02 08.244.0016.2070 3.3.90.30.00 312  000 05 5.165,00
377      02 12 04 08.243.0002.2005 3.1.90.11.00 510  000 01 10.000,00
381      02 12 04 08.243.0002.2005 3.3.90.30.00 510  000 01 1.661.184,55
Art. 3º. A diferença será coberta por: Superávit Financeiro no montante de: R$ 286,68 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais, e Sessenta e Oito Centavos) provenientes de Re-
cursos do FUNDEB.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de agosto de 2020.

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

 

DECRETO Nº 4.296, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.
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"Acrescenta integrante à Equipe Técnica de Vigilância Sanitária de Nova 
Odessa nomeada pelo Decreto n. 4.250, de 16 de junho de 2020".

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 I;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada como integrante da Equipe Técnica de Vigilância Sanitária de 
Nova Odessa, para execução das ações de vigilância sanitária, em sua respectiva fun-
ção e cargo, a servidora pública municipal:

Patrícia Mattiazzo Pantano,
  Portadora do RG 24.966.899-3,
  Credencial 36.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposi-
ções em contrário. 

Nova odessa, 11 de setembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
 

PORTARIA Nº 9.776 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020
"Institui Comissão para realização de Inventário Físico dos Bens Móveis 

do Município de Nova Odessa"
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de SãoPaulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
em seu art.78, IncisoII;

CONSIDERANDO o artigo 96 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,que 
determina o inventário analítico dos bens móveis e imóveis;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade para o atendimento de recomendações do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no tocante à administração dos bens mó-
veis de propriedade do Município de Nova Odessa;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de atualizar as informações analíticas patri-
moniais e escrituração contábil dos móveis do Município de Nova Odessa;

RESOLVE:

Art. 1ºInstituir Comissão para realização de Inventário Físico dos Bens Móveis do 
Município de Nova Odessa.

Art. 2ºA referida Comissão será composta pelos servidores abaixo descritos, sob a 
presidência do primeiro:

Presidente:JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA;
Membro:DAIANE STEFANE BRITO DE OLIVEIRA;
Membro:ROSIMAR PASCHOALIM ANTONIO;
Membro:CLÓVIS RAMOS DA SILVA;
Membro:JOSÉ AIRTON GIANELLA;
Membro:SANDRA BORTOT DA SILVA PRADO;
Membro:DENIS MANOEL PEREIRA;
Membro:LEANDRO MACRIS ALVES DE SOUZA.

Art. 3ºCompete à Comissão de Inventário:
I -Conferir o cadastro existente do Setor de Patrimônio com os bens existentes em 
todas as unidades administrativas;
II -Realizar o levantamento físico dos bens patrimoniais;
III -Atualizar a descrição dos bens constantes no cadastro atual;
IV -Elaborar calendário de inventário anual, definindo o cronograma para sua execu-
ção e providenciar a sua divulgação;
V -Coordenar os trabalhos de realização do levantamento físico dos bens patrimoniais;
VI-Realizar o levantamento físico dos bens patrimoniais;
VII -Atualizar, no Sistema Gestão Patrimonial, as informações sobre os bens muni-
cipais;
VIII-Analisar as divergências encontradas e regularizar as informações, realizando, se 
necessário, transferências, baixas, incorporações, dentre outros;
IX -Solicitar aos responsáveis pelos respectivos setores documentos comprobatórios 
de transferências ou baixas de bens;
X-Elaborar inventário final referente ao respectivo exercício financeiro.

Art. 4ºA Comissão terá pleno acesso a todas as unidades administrativas onde se en-
contram os bens municipais,cabendo ao responsável pela unidade os meios necessá-
rios ao desenvolvimento dos trabalhos.
Parágrafo único -O Presidente da Comissão poderá solicitar a indicação de servidor, 
de cada unidade, para acompanhamento e auxílio do levantamento de bens a ser re-
alizado.

Art. 5ºQuando convocados, os membros da comissão ficarão à disposição para o de-
senvolvimento dos trabalhos instituídos nesta Portaria.

Art. 6ºFica definido prazo de até 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos traba-
lhos, podendo o referido prazo ser prorrogado, se necessário, mediante justificativa.

Art. 7ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Nova odessa, 16 de setembro de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 40/PE/2020. Processo Administrativo: 4677/2020.

Objeto: contratação de empresa especializada para realização de exames de imagem 
sendo radiografia e ultrassom ambulatoriais para atendimento dos usuários da rede 
Municipal de Saúde. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 02. Processo ho-
mologado pela autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte em-
presa: os lotes 01 e 02 objeto deste pregão em favor da empresa Multivida Diagnósti-
cos Médicos Ltda. Data da homologação e adjudicação: 11/09/2020

Nova odessa, 11 de setembro de 2020
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração
 

1° REPETIÇÃO - AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público a republicação do Pregão Eletrônico nº. 56/PE/2020, que será realizado 
no dia 29/09/2020 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias,www.bbmnetlicitacoes.
com.br,acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para realização de exames de imagem sendo radiografia e ultrassom 
hospitalares para atendimento dos usuários da rede municipal de Saúde. 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/Lici-
tacoes.aspx.JUSTIFICATIVA: Em razão de divergências encontradas nas quantidades 
de exames constantes no edital, ante àquelas insertas na plataforma e duplicidade de 
exames na plataforma notadas somente após o encerramento da disputa de lances.

  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 17/09/2020às 14h:00min.

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/09/2020, às 08h30min.

  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 29/09/2020, às 10h00min.
Nova odessa, 16 de setembro de 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 

INTIMAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em cumprimento a r. determinação de fls. 51/52 dos autos do processo administra-
tivo de nº 3088/2017 e nos termos do que dispõe o art. 26, § 4º da Lei de nº 1768, 
de 22 de agosto de 2000, expede-se intimação, via Diário Oficial, à empresa RODA 
BRASIL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98, 
a respeito da decisão administrativa de nº 15/2017, exarada às fls. 43/48, dos autos 
do processo administrativo de nº 3088/2017, que determinou a aplicação de multa 
contratual correspondente a 22% (vinte e dois por cento) do valor total contratado 
(atraso superior a 31 dias). Foi determinado ainda que no mesmo prazo do recurso a 
empresa contratada (detentora) providencie a regularização das pendências, ou seja, 
a efetiva entrega (integral) dos materiais constantes na autorização de fornecimento 
de nº 184/2017, sob pena de ser considerada inexecução total da obrigação assumida, 
podendo gerar majoração das penalidades já aplicadas. Fica também intimada que o 
prazo para apresentação de recurso é de 10 (dez) dias contados do primeiro dia útil 
subsequente à publicação.

  Íntegra da decisão:

"DECISÃO 015/2017.Processo: 3088/2017. Referente: Irregularidades em execução 
de contrato (Ata). Fundamento: Art. 87 e incisos da Lei 8.666/93 e art. 7º da Lei 
10.520/02. Licitação: 65/PP/2016. Contratado: RODA BRASIL COM. DE PEÇAS 
PARA VEÍCULOS LTDA (CNPJ: 06.889.977/0001-98). Ata: 117/2016. Vistos. Trata-
-se de decisão acerca de irregularidades na execução da Ata de n.º 117/2016, gerado 
no certame acima, cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisi-
ções de pneus, câmaras de ar e protetores, para serem utilizados em veículos leves, 
caminhões, tratores agrícolas e maquinas pesadas da frota municipal. Verifica-se que 
o procedimento foi iniciado após o gestor responsável apontar que a empresa contra-
tada (detentora) não cumpriu prazo de entrega referente a autorização de fornecimen-
to de nº 184/2017, conforme às fls. 02; nota-se que a referida autorização de forneci-
mento foi emitida em 02/03/2017, encaminhada (por e-mail) em 03/03/2017, sendo 
que reenviada em 12/04/2017, conforme às fls. 04/08. Processo devidamente instruí-
do, em 03/05/2017 foi determinada a notificação à empresa contratada para ciência e 
apresentação de defesa prévia no prazo legal (fls. 31/33), sendo emitido o TN de nº 
49/2017, sendo recebido pela empresa em 12/05/2017, conforme documentos de fls. 
35/36. Verifica-se que, decorrido o prazo legal, a empresa não se manifestou ou apre-
sentou qualquer justificativa sobre o assunto, conforme às certidões de fls. 37/38. Em 
nova manifestação, o responsável informou em 20/06/2017, que até a referida data, a 
empresa ainda não havia cumprido a respectiva entrega, conforme às fls. 40. É o bá-
sico. No mérito, nota-se que a reclamação é procedente e a empresa detentora da 
mencionada Ata deve ser penalizada nos termos do edital e seus anexos e Lei Regên-
cia. Sobre o prazo de entrega, o Edital, em sua cláusula XV, expressa: " 15.1 - As en-
tregas previstas deverão ser conforme necessidade, em atendimento aos pedidos for-
mulados pela Garagem Municipal e deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou da Nota 
de Empenho. 15.2 - Os pneus deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, lo-
calizado a Rua José Francisco de Souza, nº 50, Parque Industrial Fritz Berzin, Nova 
Odessa - SP, no horário das 7h00min às 16h00min (?) " A Ata, da mesma forma em 
sua cláusula terceira: "3.1- As solicitações do produto serão feitas pelo Almoxarifado 
central, de acordo com a necessidade. 3.2- As entregas deverão ocorrer em prazo não 
superior a 10 (dez) dias corridos contados do recebimento da Autorização de Forne-
cimento ou da Nota de Empenho. 3.3 - Os pneus deverão ser entregues no Almoxari-
fado Municipal, localizado a Rua José Francisco (?) ". No caso em estudo, a autori-
zação de fornecimento, se considerado o segundo momento de envio, foi recebida pela 
empresa em 12/04/2017, ou seja, os materiais deveriam ter sido entregues até o dia 
22/04/2017, isso significa que até o momento, o atraso perfaz quase 60 (sessenta) 
dias. Sobre a responsabilidade e penalidades pelo atraso, a cláusula XVII do Edital 
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estabelece: " 17.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração dire-
ta e autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 17.2 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudica-
tária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Adminis-
tração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das res-
ponsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes 
penalidades: a) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou 
na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 
da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação 
não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, 
poderá ser aplicado o seguinte: b) Advertência e; c) Multa, que deverá ser calculada 
na seguinte proporção: c.1) - Multa de 7% (sete por cento) do valor do contrato até o 
15º (décimo quinto) dia de atraso; e c.2) - Multa de 15% (quinze por cento) do valor 
do contrato a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso. Parágrafo único - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracteriza-
da a inexecução total da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, acarre-
tando a aplicação de multa equivalente a Multa de 25%(vinte e cinco por cento) sobre 
o valor da ata. c.3) - Multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da ata por 
descumprimento de cláusulas constantes na ata ou do termo de referência. 17.3 - A 
multa prevista no item c.3 poderá ser aplicada de forma proporcional, dentro de seu 
limite mínimo e máximo, ou seja, de 1% a 25%, considerando a gravidade do ato, 
levando-se ainda em consideração os eventuais prejuízos causados à Administração 
em decorrência do descumprimento das obrigações estabelecidas. 17.3 - As multas 
são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 17.4 - A penalidade acima, 
somente não será aplicada, se ocorrer motivo de impedimento ou força maior que não 
permita a entrega do objeto ou a prestação dos serviços no prazo marcado, tudo de-
vidamente comprovado e aceito pela Administração, através do órgão competente. 
17.5 - O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em retirar o instru-
mento de compra no prazo marcado, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe 
aplicável a multa pela inexecução total do ajuste. 17.6 - A recusa injustificada da 
CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-se a empresa a aplicação de multa de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor do contrato. " No mesmo sentido a Ata em sua cláusula 
décima: "10.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 
autárquica do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 10.2 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudica-
tária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Adminis-
tração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das res-
ponsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, ao seguinte: a) 
O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de 
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 
8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não 
cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, po-
derá ser aplicado o seguinte: b) Advertência e; c) Multa, que deverá ser calculada na 
seguinte proporção: c.1) - Multa de 7% (sete por cento) do valor do contrato até o 15º 
(décimo quinto) dia de atraso; e c.2) - Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do contrato a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso. Parágrafo único - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracteriza-
da a inexecução total da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, acarre-
tando a aplicação de multa equivalente a Multa de 25%(vinte e cinco por cento) sobre 
o valor da ata. c.3) - Multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da ata por 
descumprimento de cláusulas constantes na ata ou do termo de referência. 10.3 - A 
multa prevista no item c.3 poderá ser aplicada de forma proporcional, dentro de seu 
limite mínimo e máximo, ou seja, de 1% a 25%, considerando a gravidade do ato, 
levando-se ainda em consideração os eventuais prejuízos causados à Administração 
em decorrência do descumprimento das obrigações estabelecidas. 10.4 - As multas 
são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 10.5 - A penalidade acima, 
somente não será aplicada, se ocorrer motivo de impedimento ou força maior que não 
permita a entrega do objeto ou a prestação dos serviços no prazo marcado, tudo de-
vidamente comprovado e aceito pela Administração, através do órgão competente. 
10.6 - A recusa injustificada da DETENTORA em assinar a ata de Registro de Preços, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Admi-
nistração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se 
a empresa a aplicação de multa de 25%. " O artigo 87, incisos I, II, III e IV da Lei 
Federal de n.º 8.666/93 dispõe que: "Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: "I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimen-
to de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será con-
cedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (...)". Já a 
Lei Federal de n.º 10.520/02, dispõe em seu artigo 7º: "Quem, convocado dentro do 
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será des-
credenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se re-
fere o inciso XIV do art. 4.º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais". Por 
outro lado, a Administração identificando irregularidades, não pode simplesmente 
ignorá-las, mas fazer com que sejam apuradas e aplicar as medidas legais cabíveis. 
Sobre esse entendimento, o TCU, julgou que: "O âmbito da discricionariedade na 

aplicação de sanções em contratos administrativos, não faculta ao gestor, verificada 
a inadimplência da contratada, simplesmente abster-se de aplicar-lhe as medidas pre-
vistas na lei, mas sopesar a gravidade dos fatos e os motivos da não execução para 
escolher uma das penas exigidas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, observado o devi-
do processo legal". Sobre o assunto, MARÇAL ensina que: "Não se admite que falhas 
graves e reprováveis na execução do contrato sejam ignoradas, por comodismo, tal 
como se houvesse liberdade entre punir ou não. Em face da ordem jurídica, é tão re-
provável produzir punição severa em face de defeito irrelevante como omitir a puni-
ção adequada para condutas altamente reprováveis". Pelo exposto e de tudo mais que 
nestes autos constam, considerando o descumprimento de obrigações contidas no 
Edital em sua cláusula XV, 15.1, na Ata em sua cláusula 3, (3.1 e 3.2), considerando 
o disposto na cláusula XVII, 17.2, "a", "c.2 " e parágrafo único, "c.3" e 17.3 do Edital 
e nos termos da cláusula décima, 10.2, "a", "c.2" e parágrafo único, "c.3" e 10.3 da 
Ata, considerando ainda o disposto nos artigo 87, inciso II da Lei de Licitações e o 
contido no artigo 7º da Lei Federal 10.520/02, decido pela aplicação da seguinte 
penalidade contra a empresa RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCU-
LOS LTDA (CNPJ: 06.889.977/0001-98): * multa contratual que arbitro em 22% 
(vinte e dois por cento) do valor total contratado (atraso superior a 31 dias). DETER-
MINO ainda que no mesmo prazo do recurso a empresa contratada (detentora) provi-
dencie a regularização das pendências, ou seja, a efetiva entrega (integral) dos mate-
riais constantes na autorização de fornecimento de nº 184/2017, sob pena de ser 
considerada inexecução total da obrigação assumida, podendo gerar majoração das 
penalidades já aplicadas, isto é, a rescisão unilateral da Ata, acréscimo do valor da 
multa já aplicada e ainda impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de ca-
dastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos. Decorrido o prazo legal de recurso e/ou pedido de 
reconsideração, certifiquem e tornem conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Nova Odessa, 
23 de junho de 2017. Julio Cesar Camargo. Secretário de Administração"

Nova odessa, 16 de setembro de 2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

INTIMAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em cumprimento a r. determinação de fls. 51/52 dos autos do processo administra-
tivo de nº 5911/2017 e nos termos do que dispõe o art. 26, § 4º da Lei de nº 1768, 
de 22 de agosto de 2000, expede-se intimação, via Diário Oficial, aos sócios da em-
presa Giromed Cirurgica LTDA CNPJ 74.442.468/0003-34:Paulo Miguel Smai-
ra, CPF051.135.288-38,Calil Smaira, CPF: 067.502.818-34;Mario Smaira,CPF: 
116.264.678-03 a respeito das decisões do Secretário de Administração que deter-
minou a inclusão dos sócios para integrarem o polo passivo do processo administra-
tivo, visando a apuração de irregularidades com aplicação de penalidade, e para que 
semanifestem, caso queiram, em defesa prévia, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

  Íntegra da decisões:

Processo: 5911/2017.Vistos.Conforme se depreende pelo contido às fls. 39, um dos 
sócios da empresa Giromed Cirúrgica LTDA declarou que a referida empresa teve 
suas atividades encerradas em março de 2017, não apontando qualquer posicionamen-
to sobre o atraso registrado no descumprimento da AF 709/2017, conforme o expresso 
constante às fls. 03/04.Outrossim, não se verifica comunicado prévio, justificativas ou 
mesmo relação do (s) processo (s) judicial (is), sendo que a referida empresa detém 
Ata (s) vigentes com o Município, ensejando riscos eminentes no atraso de entrega 
(abastecimento) e possíveis prejuízos à Administração. Além disso, as informações 
apresentadas divergem em relação aos documentos disponibilizados pela Receita 
Federal (fls. 29/30) e cadastro de contribuintes (fls. 31/32).Destaco ainda que, além 
do descumprimento contratual, há afrontamento de normativos legais com previsão 
expressa na Lei de Licitações (art. 78, X c/c art. 79, I - Lei nº 8.666/93) e a incidên-
cia das penalidades (art. 87, incisos de I à IV e art. 88, inciso II da Lei nº 8.666/93 
e ainda o previsto no art. 7º da Lei 10.520/02).Dessa forma, em preservação ao inte-
resse público,determinoa inclusão provisória dos sóciosPaulo Miguel Smaira, CPF 
051.135.288-38 e RG/SP 14.311.688-5,Calil Smaira, CPF 067.502.818-34 e RG/SP 
26.363.434 eMario Smaira, CPF 116.264.678-03 e RG/SP 18.027.903-8 para integra-
rem ao processo.Determino,outrossim, o envio de notificação aos interessados com 
cópia do presente despacho para que sejam cientificados da presente decisão, bem 
como para que se manifeste, caso queira, em defesa prévia, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis contados do recebimento, sendo que o respectivo processo estará disponível 
para vistas pelo mesmo prazo. Decorrido o prazo, certifiquem e tornem conclusos 
novamente. Cumpra-se. Nova Odessa, 27 de outubro de 2017. Julio Cesar Camar-
go Secretário de Administração.Processo: 8971/2017.Vistos.Conforme se depreende 
pelo contido às fls. 41, um dos sócios da empresa Giromed Cirúrgica LTDA declarou 
que a referida empresa teve suas atividades encerradas em março de 2017, não apon-
tando qualquer posicionamento sobre o atraso registrado no descumprimento da AF 
1915/2016, conforme o expresso constante às fls. 05/08. Outrossim, não se verifica 
comunicado prévio, justificativas ou mesmo relação do (s) processo (s) judicial (is), 
sendo que a referida empresa detém Ata (s) vigentes com o Município, ensejando 
riscos eminentes no atraso de entrega (abastecimento) e possíveis prejuízos à Admi-
nistração. Além disso, as informações apresentadas divergem em relação aos docu-
mentos disponibilizados pela Receita Federal (fls. 32/33) e cadastro de contribuintes 
(fls. 34).Destaco ainda que, além do descumprimento contratual, há afrontamento de 
normativos legais com previsão expressa na Lei de Licitações (art. 78, X c/c art. 79, 
I - Lei nº 8.666/93) e a incidência das penalidades (art. 87, incisos de I à IV e art. 88, 
inciso II da Lei nº 8.666/93 e ainda o previsto no art. 7º da Lei 10.520/02).Dessa for-
ma, em preservação ao interesse público, determino a inclusão provisória dos sócios 
Paulo Miguel Smaira, CPF 051.135.288-38 e RG/SP 14.311.688-5, Calil Smaira, CPF 
067.502.818-34 e RG/SP 26.363.434 e Mario Smaira, CPF 116.264.678-03 e RG/SP 
18.027.903-8 para integrarem ao processo. Determino, outrossim, o envio de notifi-
cação aos interessados com cópia do presente despacho para que sejam cientificados 
da presente decisão, bem como para que se manifeste, caso queira, em defesa prévia, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento, sendo que o respectivo 
processo estará disponível para vistas pelo mesmo prazo. Decorrido o prazo, certi-
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fiquem e tornem conclusos novamente. Cumpra-se. Nova Odessa, 27 de outubro de 
2017. Julio Cesar Camargo. Secretário de Administração.Processo: 8974/2017.Vis-
tos.Conforme se depreende pelo contido às fls. 42, um dos sócios da empresa Giromed 
Cirúrgica LTDA declarou que a referida empresa teve suas atividades encerradas em 
março de 2017, não apontando qualquer posicionamento sobre o atraso registrado 
no descumprimento das AFs 1921/2016, 1922/2016, 52/2017 e 107/2017 conforme 
o expresso constante às fls. 04/10. Outrossim, não se verifica comunicado prévio, 
justificativas ou mesmo relação do (s) processo (s) judicial (is), sendo que a referi-
da empresa detém Ata (s) vigentes com o Município, ensejando riscos eminentes no 
atraso de entrega (abastecimento) e possíveis prejuízos à Administração. Além disso, 
as informações apresentadas divergem em relação aos documentos disponibilizados 
pela Receita Federal (fls. 29/30) e cadastro de contribuintes (fls. 31/32).Destaco ainda 
que, além do descumprimento contratual, há afrontamento de normativos legais com 
previsão expressa na Lei de Licitações (art. 78, X c/c art. 79, I - Lei nº 8.666/93) e 
a incidência das penalidades (art. 87, incisos de I à IV e art. 88, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e ainda o previsto no art. 7º da Lei 10.520/02). Dessa forma, em preservação 
ao interesse público,determinoa inclusão provisória dos sóciosPaulo Miguel Smaira, 
CPF 051.135.288-38 e RG/SP 14.311.688-5,Calil Smaira, CPF 067.502.818-34 e RG/
SP 26.363.434 eMario Smaira, CPF 116.264.678-03 e RG/SP 18.027.903-8 para in-
tegrarem ao processo.Determino,outrossim, o envio de notificação aos interessados 
com cópia do presente despacho para que sejam cientificados da presente decisão, bem 
como para que se manifeste, caso queira, em defesa prévia, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis contados do recebimento, sendo que o respectivo processo estará disponível 

para vistas pelo mesmo prazo. Decorrido o prazo, certifiquem e tornem conclusos 
novamente. Cumpra-se. Nova Odessa, 27 de outubro de 2017. Julio Cesar Camargo. 
Secretário de Administração

Nova odessa, 16 de setembro de 2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Considerando os elementos constantes no PMNO n.º 3.212/2020, BENJAMIM BILL 
VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal resolveu e HOMOLOGOU, de conformida-
de com o processo acima referido, o pedido de licença prêmio feito pelo servidor(a) 
ELAINE CRISTINA DE SOUSA LAURIANO, matrícula 5076 que entrará em des-
canso por 60 (sessenta) dias em 20 de julho de 2020 a 17 de setembro de 2020, obede-
cendo o que dispõe a Legislação em vigor.

Nova odessa, 16 de setembro de 2020
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS


