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DECRETOS
DECRETO Nº 7677 de 11 DE OUTUBRO DE 2.019.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA E
DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições legais de seu cargo,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica nomeado, o cidadão LEONARDO VIU TORRES, portador do CPF
163.937.498-14, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão pelas verbas
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos a partir de 11 de outubro de 2.019, revogadas as disposições em contrário.
Paulínia, 11 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado na Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito, na data supra.
DECRETO Nº 7678 de 11 DE OUTUBRO DE 2.019.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições legais de seu cargo,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica nomeado, o cidadão RENATO JOSE BREDA JUNIOR, portador
do CPF 261.473.038-64, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Turismo
e Eventos.

DECRETO Nº 7679 de 15 DE OUTUBRO DE 2.019.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições legais de seu cargo,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica nomeado, o cidadão ALEXANDRE FAVARO CORREA, portador
do CPF 268.042.098-50, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Esportes
e Recreação.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão pelas verbas
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos a partir de 15 de outubro de 2.019, revogadas as disposições em contrário.
Paulínia, 15 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado na Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito, na data supra.
DECRETO Nº 7680 de 15 DE OUTUBRO DE 2.019.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições legais de seu cargo,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica nomeado, o cidadão RANDER AUGUSTO ANDRADE, portador
do CPF 865.168.416-91, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Cultura.
Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão pelas verbas
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão pelas verbas
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos a partir de 15 de outubro de 2.019, revogadas as disposições em contrário.

Artigo 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos a partir de 11 de outubro de 2.019, revogadas as disposições em contrário.

Paulínia, 15 de outubro de 2019.

Paulínia, 11 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado na Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito, na data
supra.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado na Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito, na data supra.
DECRETO Nº 7681 DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO MU-
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NICIPAL DE SAÚDE, GESTÃO 2018/2020”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando da
competência que lhe discrimina o Artigo 45, inciso I, da Lei Orgânica do Município
de Paulínia, datada de 04 de novembro de 1998, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.419, de 30 de outubro de 2000,
Considerando os elementos constantes do Protocolado Administrativo nº
11.325/2019 e a eleição complementar do Conselho Municipal de Saúde para o
seguimento trabalhadores em 07 e 08 de maio de 2019;
Considerando a indicação de novos membros suplentes do seguimento usuários,
através de representantes da Sociedade Civil, indicados por associações regulamentadas, em consonância com o Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde - C.M.S.;
Considerando que a composição do Conselho Municipal de Saúde é representada
por 03 segmentos, governo, trabalhadores e usuários; e
Considerando a importância da paridade para as ações do C.M.S.,
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam nomeados como membros componentes do Conselho Municipal
de Saúde para a gestão 2018/2020:
I – REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Membros Titulares:
Fabio Luiz Alves
Felipe Augusto Reque
Maria Bernadette Zambotto Vianna
Tania Mara Cunha Romano Capellini
Alexandre Camargo Brandt
Membros Suplentes
Gabriel Freitas de Barros
Alexandre Augusto Berni
Denise Targine Capela
Jaqueline Febraio
Bianca Rodrigues Bortoletto
II – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
Membros Titulares:
Tiago Russo Lara
Iria Onira da Silva
Jailton Guimarães França
Maria Nicael da Silva Benício
Rodrigo Jaquet Dias
Membros Suplentes:
Elaine Regina de Araújo
Danton Garcia Olivares
Marcos Roberto de Souza
Carmen Adriana Capecci
Sandra Savi Maia
III – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL (USUÁRIOS)
REGIÃO CENTRO
Membros Titulares:
Gilberto Alves de Godoy
Jair Porcel Pinto
Plísio Saulo de Sousa Machado Júnior
Membros Suplentes:
Clarice Della Nina
João Batista Rangel
Luiz Felipe Silva
REGIÃO MONTE ALEGRE

Membros Titulares:
José Bezerra Neto
Rafael Pereira da Silva
Silvana dos Santos Cassimiro
Membros Suplentes:
Bruno Aparecido Alves
Ronaldo Santos de Souza
Francisco de Assis da Silva
REGIÃO PLANALTO
Membros Titulares:
Jhonatan Alves da Silva
Antônio Castro Alves Ribeiro
Membros Suplentes:
Araceli Letícia Farina Valera
Lucas Hessel de Melo
REGIÃO SÃO JOSÉ
Membros Titulares:
Luiz Carlos Cardoso Sousa
Jhon Lenon do Nascimento Rosalino
Membro Suplente:
Gilmar da Silva Gomes
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o
Decreto nº 7562 de 16 de maio de 2019 e outros dispositivos aplicáveis à espécie.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito e publicado no Gabinete
do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário chefe do Gabinete do Prefeito
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos – Interino

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 517/2019
DESIGNA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Designar o Sr. MAICK DE SOUZA LUCIZANO, portador do CPF nº 284.169.73806, matrícula 12.454-0, para, sem prejuízo de sua situação de servidor estatutário,
mas com prejuízo das vantagens que por ventura tiver, enquanto permanecer no
cargo, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Chefe de Gabinete de
Secretário, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 11 de outubro de 2019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 11 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
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Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 518/2019
REVOGA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar, em seu inteiro teor, a Portaria nº 81/2019 que nomeia o servidor
Sandro Alves de Oliveira, matrícula 5347-3, para função de confiança Inspetor da
Guarda Municipal - Secretaria Municipal de Segurança Pública.
II– Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroativos a 07 de outubro de 2019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 521/2019
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

Paulínia, 14 de outubro de 2.019.

I – Nomear o Sr. RODRIGO DA GRAVA NALI, portador do CPF nº 187.699.88811, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do
Secretário, junto a Secretaria Municipal de Cultura.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 15 de outubro de 2.019.

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e Publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

PORTARIA N.º 519/2019
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear a Sra. KATIA APARECIDA MAZIERO, portadora do CPF 262.862.17894, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Assessor Especial de
Políticas Públicas II, junto a Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 14 de outubro de 2.019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 520/2019
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 522/2019
DESIGNA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Designar o Sr. EDE CARLOS DE JESUS, portador do CPF nº 102.204.56879, matrícula 9531-1, para, sem prejuízo de sua situação de servidor estatutário,
mas com prejuízo das vantagens que por ventura tiver, enquanto permanecer no
cargo, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Chefe de Gabinete de
Secretário, junto à Secretaria Municipal Esportes e Recreação.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 14 de outubro de 2019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.

I – Nomear a Sra. MILENE MOREIRA MENDES ROMANO, portadora do CPF
176.950.108-80, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Assessor
Especial de Políticas Públicas II, junto a Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 14 de outubro de 2.019.

O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

PORTARIA N.º 523/2019
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R E S O L V E:

PORTARIA N.º 526/2019

I – Nomear a Sra. RENATA CRISTINA FURLAN SILVA, CPF 358.687.528-21,
para exercer o cargo de provimento em Comissão de Assessor Especial de Políticas Públicas I, junto a Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 07 de outubro de 2.019.

O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 524/2019
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear a Sra. VANESSA SECOMANDI VALE, CPF 163.761.808-50, para
exercer o cargo de provimento em Comissão de Assessor Especial de Políticas
Públicas II, junto a Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 15 de outubro de 2.019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 525/2019
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o Sr. THIAGO SCARTOZZONI AMARO, CPF 346.713.388-66, para
exercer o cargo de provimento em Comissão de Assessor Especial de Políticas
Públicas II, junto a Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 15 de outubro de 2.019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e
publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data
supra.

I – Nomear o Sr. RODRIGO NATALINO RODRIGUES BARBOSA, CPF
442.821.828-14, para exercer o cargo de provimento em Comissão de Assessor
Especial de Políticas Públicas I, junto a Secretaria de Chefia do Gabinete do Prefeito.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 15 de outubro de 2.019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 527/2019
EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 23.070/2019, o
servidor JOÃO CARLOS CONEJO, portador do CPF nº 867.756.008-44, matrícula funcional 1479-6, do cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I, lotado
na Secretaria Municipal de Educação - SE, a partir de 14/10/2019, em decorrência
da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 528/2019
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 24.328/2019,
a servidora LUCIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS, portadora do CPF nº
102.524.158-41, matrícula funcional 2745-6, do cargo de Professor de Educação
Básica I – PEB I, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SE, a partir de
14/10/2019, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto
PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 529/2019
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 24.663/2019,
a servidora MARIA ANTONIA RODRIGUES LOPES, portadora do CPF nº
527.488.126-20, matrícula funcional 3200-0, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Departamento e Atenção Básica,
a partir de 14/10/2019, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo
Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 530/2019
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 24.661/2019,
a servidora LUCIA NASCIMENTO TULHA, portadora do CPF nº 051.883.998-22,
matrícula funcional 9490-0, do cargo de Professor de Educação Básica II – PEB
II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 14/10/2019, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando
a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 531/2019
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 24.662/2019,
a servidora ANA RITA MAIOLI MARTINS, portadora do CPF nº 107.286.578-56,
matrícula funcional 5897-1, do cargo de Professor de Educação Básica I – PEB
I, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SE, a partir de 16/10/2019, em
decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 532/2019
EXONERA, A PEDIDO, A SERVIDORA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 24.808/2019, a
servidora MARIA EUGÊNIA DOS SANTOS AVILA DA SILVA, portadora do CPF nº
102.525.188-10, matrícula funcional 2546-1, do cargo de Agente de Apoio Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SS, a partir de 15/10/2019,
em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV,
declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 533/2019
“REGOVA EM SEU INTEIRO TEOR A PORTARIA DE Nº 350/2019 E NOMEIA
COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA RENDA DA FAMILIA”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, e em conformidade com a CI nº 698/2019,
pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar em seu inteiro teor a Portaria de nº 350/2019.
II – Nomeia a COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA RENDA DA
FAMILIA, com os seguintes membros:
Presidente: Rita de Fátima Lopes Coelho – Matrícula: 13.495-3
Membros:
Marizete Baptista – Matrícula: 11.968-7;
Maria Shirlei Lima de Bernarde – Matrícula: 7230-3;
Carla Cristiane Colacino Almeida – Matrícula: 5071-7;
Ana Paula da Silva – Matrícula: 9494-3;
Suely Aparecida Romão – Matrícula: 11.999-7;
Ana Lucia D’Anunciação Conde – Matrícula: 5245-0.
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III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroativos a 07 de outubro de 2.019, revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 15 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal – DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 534/2019
“REVOGA A PORTARIA 188/2019 E NOMEIA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE
HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAULÍNIA”
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, e em conformidade com a CI nº 109/
ATQ/2019, pela presente,
R E S O L V E:

Art. 1º - Revogar, em seu inteiro teor, a Portaria 189/2019.
Art. 2º - Nomear Comissão de Seleção Técnica para o Credenciamento Público
de Seleção de Instituições Educacionais Privadas da Prefeitura Municipal de Paulínia, conforme segue:
Presidente: Meire Terezinha Muller Palomar
MEMBROS:
1 – Alessandra Collaço Gonçalves Meray
2 – Cintia Silmara Quintal Vieira
3 – Eliana Yoko Komatsu
4 – Elizeu Jose Cardoso
5 – Janaina Araújo de Souza Camargo
6 – Julis Daniel Vedovello
7 – Luciana Regina da Silva de Oliveira
8 – Raquel Fernandes Faccioli
9 – Rosangela do Carmo Fortunato Batista
10 – Sergio Luís da Silva
11 – Simone Vincoletto Lacerda da Silva
Art.º 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Art. 1º - Revogar, em seu inteiro teor, a Portaria 188/2019.

Paulínia, 16 de outubro de 2019.

Art. 2º - Nomear Comissão de Seleção de Habilitação para o Credenciamento
Público de Seleção de Instituições Educacionais Privadas da Prefeitura Municipal
de Paulínia, conforme segue:

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Presidente: Meire Terezinha Muller Palomar
MEMBROS:
1 – Alessandra Collaço Gonçalves Meray
2 – Edilson Fernando dos Santos
3 – Elizeu José Cardoso
4 – Hernany Henrique Garcia Justino
5 – Janaina Araújo de Souza Camargo
6 – Jussely Zorzenon de Almeida Joaquim
7 – Leila Aparecida Cardoso
8 – Luciana Regina da Silva de Oliveira
9 – Paulo Rogerio Vital
10 – Raquel Fernandes Faccioli
11 – Sergio Luís da Silva
12 – Simone Vincoletto Lacerda da Silva
13 – Vitor Rodrigues Junior
Art.º 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 535/2019
“REVOGA A PORTARIA 189/2019 E NOMEIA A COMISSÃO DE SELEÇÃO
TÉCNICA PARA O CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULÍNIA”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, e em conformidade com a CI nº 109/
ATQ/2019, pela presente,
R E S O L V E:

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 536/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) TANIA MARA CUNHA ROMANO
CAPELLINI, matrícula nº 13.500-3, CNH 03927505879 - Categoria “B”, validade
22/09/2021, a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de
trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 537/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) ALESSANDRA DA SILVA MACEDO,
matrícula nº 9281-9, CNH 02272554485 - Categoria “A/B”, validade 16/07/2021,
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a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de
trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 538/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) EDNA CRISTINA GUADAGNINI, matrícula nº 5548-4, CNH 01037354740 - Categoria “B”, validade 23/04/2020, a
dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de
trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 539/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 540/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) GABRIEL FREITAS DE BARROS,
matrícula nº 13.009-5, CNH 05387216689 - Categoria “B”, validade 07/12/2020,
a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de
trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 541/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) ARGENTINO CARVALHO DE LIMA,
matrícula nº 7116-1, CNH 02813223704 - Categoria “B”, validade 02/03/2021, a
dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração
de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) JOSI PEREIRA DA SILVA, matrícula
nº 4292-7, CNH 01061570804 - Categoria “B”, validade 29/01/2020, a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.

LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete

Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração
de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete

Paulínia, 16 de outubro de 2.019.

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 542/2019
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE, Secretário Chefe de
Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) JOÃO VICTOR TEIXEIRA, matrícula
nº 13.504-6, CNH 05972547259 - Categoria “A/B”, validade 26/09/2023, a dirigir
veículo oficial pertencente a frota municipal.
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Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo zelo
e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração
de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 543/2019
REVOGA PORTARIA Nº 155/2019 QUE DESIGNOU SERVIDOR QUE ESPECIFICA PARA RESPONDER PELA DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com o CI nº 108/AMB/2019
e com o § 4º do Art. 12, § 2º e 3º do Art. 14, § 4º do Art. 33 e § Único do Art. 34 da
Lei Complementar nº 65 de 27 de dezembro de 2017, pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº 155/2019, que designou o Sr. EVERALDO DA SILVA NAVARRETE, matrícula nº 8668-1, para, sem prejuízo de suas
atuais atribuições e por tempo determinado, responder pela direção da EMEF Professora Maria Aparecida Caputti Beraldo”.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir
de 16 de outubro de 2.019.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA Nº 544/2019
REVOGA EM SEU INTEIRO TEOR AS PORTARIAS DE EXONERAÇÃO DOS
GUARDAS MUNICIPAIS, A PEDIDO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA
PELA PAULIPREV, APÓS JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 64/2017 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Munícipio de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, e atendendo ao Ofício nº 1045/2019 do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, pela
presente,
R E S O L V E:
I – Revogar, em seu inteiro teor as Portarias de exoneração dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, após julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2095495-13.2018.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 64/2017, cujas concessões de aposentadoria foram anuladas a partir de
17/10/2019, retornando assim os servidores ao quadro da municipalidade, a partir
de 18 de outubro de 2019,
MATRÍC.

NOME

CPF

PORT. DE
EXONERAÇÃO

2439-2
2987-4
1779-5
5122-5
5107-1
2875-4
4574-8
3654-4
4254-4
2989-0
4318-4
3130-5
2881-9
2997-1
5335-0
4253-6
2441-4
3244-1
4591-8
2438-4
4702-3
4258-7
4308-7
3346-4
4303-6
2434-1
5129-2
4154-8
3020-1
4328-1
1968-2
3247-6
4704-0
2448-1
3248-4
5108-0
4705-8
2889-4
3793-1
3283-2
5125-0
4707-4
4568-3
2892-4

Ademir Pereira
Adilson Olegário Nascimento
Ailton de Souza Lima
Alexandra Aparecida Braz
Ana Lucia Martins de Castro
Antônio Sergio Degaspari
Dejalmir Costa Ribeiro
Dileici Aparecida Quaiatti
Donizeti Antônio de Camargo
Edson Gonçalves Ferreira
Eudinei Cabral de Oliveira
Francisco Assis de Paula
Getúlio Silvério Mota
Gregório Joaquim Leal
João Gualberto Miguel
Jocerlandio de Sá Pedrosa
Joel Carlos Ventura
José Aparecido Joanini
José Luiz da Silva
José Milton Leal
José Ricardo Rodrigues
José Soares Sobrinho
Josley Cristian Magatti
Marco Aurélio Sadowski
Marcos Cardoso
Marcos Maciel da Silva
Maria Paula Pampani Soares
Neiva Lorca Baungartner Travisani
Orismar Vieira de Araújo
Paulo Laureano de Brito Sobrinho
Pedro Bravo Gonçales
Regina Helena Alves dos Reis
Roberto Messias
Romeu Aparecido Joanini
Roseli Alcântara Falcão Correia
Roseli de Oliveira
Sergio Alves Lima
Sergio Mendes
Silmara Missae Kimura de Souza
Solange Aparecida Zorge Vasconcelos
Sueli Aparecida Paiva de Oliveira
Valdir Aparecido da Silva
Valentin Afonso Miguel
Vando Antônio da Costa

080.438.128-37
095.899.268-19
102.526.458-47
184.262.418-08
090.156.078-26
065.292.018-74
060.403.078-97
176.951.498-88
079.520.418-35
070.224.378-74
134.300.998-70
077.982.318-46
047.537.938-18
341.047.123-53
104.328.618-74
114.393.218-84
102.166.998-94
108.072.458-36
027.680.068-07
593.668.934-49
084.706.118-36
056.771.778-06
113.861.478-50
079.485.368-41
102.613.318-17
077.982.158-08
053.448.488-38
093.210.248-40
063.441.808-46
963.353.197-72
068.429.868-69
112.593.788-29
115.473.028-01
100.597.898-08
180.733.808-89
073.094.058-62
065.940.708-60
081.861.378-58
167.611.288-03

254/2018
405/2018
255/2018
256/2018
257/2018
337/2018
301/2018
302/2018
258/2018
515/2018
522/2018
259/2018
406/2018
551/2018
407/2018
354/2018
261/2018
376/2018
262/2018
632/2018
578/2018
408/2018
333/2018
306/2018
506/2018
377/2018
378/2018
303/2018
576/2018
304/2018
305/2018
263/2018
264/2018
577/2018
265/2018
409/2018
457/2018
266/2018
379/2018

149.877.648-57

267/2018

265.889.258-67
158.622.688-63
024.950.948-21
114.681.918-88

268/2018
269/2018
554/2018
270/2018

II – Os Servidores referidos no inciso anterior ficarão em disponibilidade remunerada junto à Secretaria de Segurança Pública Municipal pelo período de até
180 (cento e oitenta) dias, prazo necessário para que as providências de caráter
administrativos sejam ultimadas.
III – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2.019.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES

1

COMUNICADO
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 02/2019 - PROTOCOLO Nº: 14099/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019
PROTOCOLO Nº 11894/2019
RC Nº 642/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E DROGAS INTRAVENOSAS
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor das empresas:
1ª CNPJ: 25.463.374/0001-74
Razão Social: MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

2

- Valor Unitário:

R$ 1,67

Valor Total da Licitação: R$ 52.390,00 de acordo com a classificação declarada
pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, onde as
referidas empresas sagraram-se vencedoras.
Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
Paulínia, 14 de outubro de 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019

PROTOCOLADO: 22.058/2019
OBJETO: “ HONORÁRIOS MÉDICOS DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE REVISÃO DO PACIENTE “V.V.T.B.” EM CUMPRIMENTO E CONTINUIDADE AO PROTOCOLO Nº 6175/2010 ORDEM JUDICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 0003718-36.2010.8.26.0428 ORDEM 813/2010”.
CONTRATADA: - J.C.B SERVICOS MEDICOS EIRELI
VALOR: O valor total é de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
“AUTORIZO, na forma da lei, honorários médicos de cirurgia ortopédica de revisão, para atendimento ao paciente “V.V.T.B”, para atendimento a ordem judicial
processo nº 0003718-36.2010.8.26.0428”.

ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 22.057/2019
OBJETO: “ KIT FIXADOR CIRCULAR REVISÃO PARA PACIENTE “V.V.T.B”
EM CUMPRIMENTO E CONTINUIDADE AO PROTOCOLO Nº 6175/2010 ORDEM JUDICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 000371836.2010.8.26.0428 ORDEM Nº 813/2010” .
CONTRATADA: - NEW IMPLANTES COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
LTDA
VALOR: O valor total é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Em, 24 de setembro de 2019.

PROTOCOLO Nº 17665/2019
RC Nº 955/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
PARA SETORES, DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PMP
Em face dos elementos constantes no presente protocolado administrativo e ao
disposto no artigo 43, VI da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO e ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº 102/2019 referente ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SETORES, DEPARTAMENTOS E
SECRETARIAS DA PMP.
CNPJ: 05.441.213/0001-72
Razão Social: LA AGUA – COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - EPP
Unid:

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
“ AUTORIZO, na forma da lei, a aquisição de KIT FIXADOR CIRCULAR REVISÂO, para atendimento ao paciente “V.V.T.B”, para atendimento a ordem judicial
processo nº 0003718-36.2010.8.26.0428”.

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

1ª Item: Qtde:

Autorizo a despesa para a emissão de Ordem de Serviço à detentora da ata pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, observando-se o descrito nos
cadernos que compuseram a licitação e a respectiva Ata de Registro de Preços.

Em, 24 de setembro de 2019.

R$ 1,52

1ª CNPJ: 61.418.042/0001-31
Razão Social: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Item:
Valor total: R$ 41.750,00

R$ 3,87

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Meire Terezinha Muller Palomar
Secretária Municipal de Educação

- Valor Unitário:

Água mineral natural sem gás de 1ª qualidade e
purissima, acondicionada em galão com 20 litros;
para atender a todos os setores, departamentos e
secretarias da Prefeitura Municipal de Paulínia

DIVISÃO DE CONTRATOS

Data: 23/10/2019
Horário: 9h
Local: Sala de Licitações - Prefeitura Municipal de Paulínia

1

GL

Paulínia, 17 de outubro de 2019.

A Secretaria Municipal de Educação torna público a data de abertura do d.
Envelope n. º 1 — Plano de Trabalho, referente ao Chamamento Público para
Credenciamento de Instituições Educacionais Privadas:

Item:
Valor total: R$ 10.640,00

54000

Descrição:

Valor
Unitário:

ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 21.541/2019
OBJETO: “ PALBOCICLIBE 125 MG, PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADO
JUDICIAL PROCESSO DIGITAL Nº 1000214-87.2019.8.26.0428, REQUERENTE
“ A.P.C.S” E REQUERIDO PMP”.
CONTRATADA: - CM HOSPITALAR S.A
VALOR: O valor total é de R$ 78.126,30 (setenta e oito mil cento e vinte e seis
reais e trinta centavos).
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
“AUTORIZO, na forma da lei, a aquisição de PALBOCICLIBE 125 MG, para atenSemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.434 | Paulínia, 17 de outubro de 2019 |
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dimento ao munícipe “A.P.C.S”, para atendimento a ordem judicial processo nº
1000214-87.2019.8.26.0428 ”.
Em, 24 de setembro de 2019.

neste edital NOTIFICADOS do lançamento do IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA (FIXO) – ISS dos anos listados abaixo:
IM

ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Prefeito Municipal

16174

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 24.111/2019
OBJETO: “ USTEQUINUMABE 45 MG 0,5 ML SERINGA PRÉ-ENCHIDA, PARA
O CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL Nº 100350765.2019.8.26.0428, REQUERENTE “A.A.B” E REQUERIDO PMP”.
CONTRATADA: - CM HOSPITALAR S.A
VALOR: O valor total é de R$ 40.178,32 (quarenta mil, cento e setenta e oito reais
e trinta e dois centavos).
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
“ RATIFICO, o parecer normativo de fls. 32/34, em conformidade com a Ordem de
Serviço nº01/2018 e AUTORIZO a aquisição do medicamento solicitado na ação
judicial, com a empresa sugerida pela Secretaria Municipal de Saúde às fls. 48,
ante a comprovação da regularidade fiscal necessária”.

PROFISSIONAL LIBERAL/
AUTÔNOMO
451.072.038-68 EDISON LUIZ PINTO
CPF

Ano
2015/2016

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) Os débitos referentes ao ISSQN FIXO encontram-se inscritos em Dívida Ativa,
sendo que para retirada da guia de recolhimento o contribuinte ou seu representante legal deverá comparecer ao Depto. de Dívida Ativa na Secretaria Municipal
dos Negócios da Receita localizada no Paço Municipal;
2) Os pagamentos deverão ser realizados através da “internet banking” e caixas
eletrônicos dos Bancos Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal;
3) Caso o pagamento seja realizado em DINHEIRO o contribuinte deverá se dirigir aos seguintes correspondentes bancários: CASAS BAHIA, TEM TOTAL e
MAGNUM CONVÊNIENCIA, sendo o limite diário de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais);
4) O prazo para reclamação contra o Lançamento é de 30 (trinta) dias da data
da notificação;
Paulínia, 17 de outubro de 2019.

Em, 14 de outubro de 2019.

José Luiz da Silva Braga
Secretário Municipal dos Negócios da Receita

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO
O Município de Paulínia, através da Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Contratos, notifica a empresa ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA – ME
(CNPJ: 22.768.258/0001-75); por não ter sido localizada; foi aplicada Suspensão
Temporária de Contratar de 22/04/2019 à 22/04/2024, com base o art. 7º da Lei
10.520/02, e multa no valor de 30% sobre o valor atualizado do contrato, conforme
art. 87 da Lei 8.666/93, referente ao Contrato nº 090/2018, Autorização de Compras nº 553/2018”.		
Paulínia, 15 de outubro de 2019.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO – TFF ANUAL.
Nos termos da Lei Complementar nº 16, de 30 de dezembro de 1999, art. 311, I, II,
III, IV, “a”, “b”, “c” e “d”, V, §1º, §2º, §3º, I, II e III, §4º e §5º, ficam os contribuintes
estabelecidos no município de Paulínia relacionados neste edital NOTIFICADOS
do lançamento da TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF dos
anos relacionados abaixo:
I.M.
16153

LUCIA HELENA LIMA GIUNCO
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA
comunicado
A Secretaria dos Negócios da Receita de Paulínia comunica a todas as pessoas
jurídicas e a estas equiparadas, estabelecidas no Município de Paulínia, que exerçam atividades previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE, assim como os profissionais autônomos e liberais que exerçam atividades
previstas na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, ESTÃO OBRIGADAS
A REALIZAR O RECADASTRAMENTO DE SEUS DADOS JUNTO AO CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL, através do portal de Paulínia: www.paulinia.sp.
gov.br, no período de 02.09.2019 a 01.11.2019, sob pena de suspensão de suas
atividades e multa, nos termos do Código Tributário Municipal
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (FIXO) – ISS referente ao Profissionais Liberais e Autônomos que se encontra pendente de recolhimento até a presente
data.
Nos termos da Lei Complementar nº 16, de 30 de dezembro de 1999, art. 198,
§ 1º, ficam os contribuintes estabelecidos no município de Paulínia relacionados

5630
13001
11946
3510
10155
12592
12891
13652
14729
13747
11276
9337
9335

CPF/CNPJ

Razão Social

Anos

AVANT TRANSPORTADORA
19.927.676/0001-53 DE CARGAS RODOVIÁRIAS
2015/2017
LTDA
CLÁUDIO ROBERTO
96.319.249/0001-33
2015
CLETO - ME
SAMUEL COSTA
2015/2016/
11.159.547/0001-50
COMUNICAÇÕES - ME
2017
06.698.692/0001-70 NAILTON SANTOS MORA - ME
2017
59.694.729/0001-58 ASGA S/A
2017
GUARDIANO E SANTOS
COMERCIO DE PROD.
05.579.519/0001-90
2017
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
- ME
ELIANE MARCIA GOES FRAN2015/2016/
10.616.534/0001-09
CO NESELLO - ME
2017
2015/2016/
332.190.978-20
DANIELA DE SOUZA BACHELLI
2017
MMEI SISTEMA DE
12.433.635/0001-61 AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA
2017
- ME
MASSOLA JARDIM & CRUZ
2014/2015
15.203.211/0001-07
LTDA
H.P. IMPRESSOS E EDIÇÕES
2018/2019
12.549.933/0001-11
LTDA - ME
07.792.458/0001-70 THIAGO MUNGO - ME
2018/2019
04.601.991/0001-19 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - ME
2018/2019
03.244.869/0001-70 RIOS PINTURA LTDA
2018/2019
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9697

04.863.892/0001-05

10921

07.335.114/0001-31

12398 10.411.186/0001-25
778

38.872.834/0001-60

3586

59.009.571/0001/30

5472

67.097.246/0001-02

5742

72.734.411/0001-11

6309

00.120.203/0001-11

7002

00.797.535/0001-35

7470

02.103.981-0001/28

12853

10.959.382/0001-39

15542

05.202.037/0002-05

15105

16.725.878/0001-24

ILHA DOS ARTISTAS PROD.
PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA - ME
FERRARINI CONSTRUÇÕES E
JARDINAGENS LTDA - ME
THAMIRES VIVIANE DE
OLIVEIRA - ME
TRUCK COMÉRCIO DE
FERRAGENS LTDA
V. AKIRA MIACHIRO - ME
MARIA DE LOURDES CAMPOS
- ME
MOLOGNI & FILHOS LTDA – ME
FRANCISCO DE ASSIS DOS
SANTOS - ME
DONIZETE APARECIDO BORGES - ME
FRANCISLEINE VIOLETA DE
OLIVEIRA - ME
RICARDO DE OLIVEIRA
ORTOLANI - ME
ANDRÉIA PEREIRA DE SOUZA
PNUES - ME
MARCO ANTÔNIO DE
CAMARGO LIMA & CIA. LTDA ME

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2016
2018/2019
2016/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2016/2018/
2019
2018/2019
2018/2019

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) Os débitos referentes a TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO –
TFF encontram-se inscritos em Dívida Ativa, sendo que para retirada da guia
de recolhimento o contribuinte ou representante legal da pessoa jurídica deverá
comparecer ao Depto. de Dívida Ativa na Secretaria Municipal dos Negócios da
Receita localizada no Paço Municipal;
2) Os pagamentos deverão ser realizados através da “internet banking” e caixas
eletrônicos dos Bancos Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal;
3) Caso o pagamento seja realizado em DINHEIRO o contribuinte deverá se dirigir aos seguintes correspondentes bancários: CASAS BAHIA, TEM TOTAL e
MAGNUM CONVÊNIENCIA, sendo o limite diário de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais);
4) O prazo para reclamação contra o Lançamento é de 30 (trinta) dias da data da
notificação;
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
José Luiz da Silva Braga
Secretário Municipal dos Negócios da Receita

LEIA-SE : REBECCA VITALONI DE MELO SILVA CPF: 45085010876
CBO: 224120 Conselho Prof.: CREF No. Inscr.: 149898G/SP UF: SP
Em, 07/10/2019
Departamento de Vigilância em Saúde
EDITAL Nº 623 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 13.459 de 06/06/2019
CEVS: 353650501-201-000004-1-8 Data de Validade: 25/09/2020
Razão Social: RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA. CNPJ:
15.179.682/0025-96
Endereço: Avenida DR. ROBERTO MOREIRA, 5005 RECANTO DOS PÁSSAROS Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ALEXANDRE CORREA DE TOLEDO CPF: 16293223420
Resp. Técnico: GUILHERME FARIA SILVA CPF: 00025971603 CBO: 214505 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04356884 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença para atividade de fabricação de outros produtos inorgânicos não
especificados anteriormente.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 624 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16.115 de 11/07/2019
CEVS: 353650501-863-000643-1-9 Data de Validade: 27/09/2020
Razão Social: CARLA DA SILVA ALBERICO
Endereço: Rua SANTA CRUZ, 397 SALA 2 NOVA PAULÍNIA Município: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal e Resp. Técnico: CARLA DA SILVA ALBERICO CPF: 24785204869
CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:46.849 UF:SP
Resp. Técnico: CRISTINA MAYUMI SHINKAI CPF: 31854855808 CBO: 223208
Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:92.978 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença para atividade odontológica.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL Nº 497 DE 2019
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde vem pelo presente comunicar o indeferimento do protocolo nº 11.861 de 01/06/2017.
Para que não se alegue ignorância é expedido o presente Edital.
Paulínia, 07 de outubro de 2019.
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
ERRATA
EDITAL Nº 568 DE 2019
Publicação Semanário Oficial nº 1429 de 26/09/2019, página 09
ONDE SE LÊ : RAFAEL RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO CPF : 31112043837
CBO: 224120 Conselho Prof.: CREF No. Inscr.: 108232-G/SP UF: SP

Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 625 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 8.828 de 16/04/2019
CEVS: 353650501-466-000004-1-8 Data de Validade: 01/10/2020
Razão Social: SANBIO CIENTIFICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. CNPJ: 11.326.087/0001-08
Endereço: Rua MAURO KRESPKY, 107 JARDIM IPÊ Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: SANDRA REGINA CARDOSO BORSETTI CPF: 15586317800
Resp. Técnico: CATARINA ALRAREZ EVANGELISTA ALVES CPF: 35374072897
CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:123262-F UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença para atividade de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
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PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 626 DE 2019
Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 14.279/2019
Data de Protocolo: 14/06/2019 CEVS: 353650501-561-001885-0-6
Razão Social: MANOEL LUZ DA SILVA 30344638200 CNPJ: 33.300.883/0001-04
Endereço: Rua EUNICE LEONI BUTIGNON, 150 Parque Bom Retiro Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: MANOEL LUZ DA SILVA CPF: 30344638200
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde indefere a licença
de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em alimentação.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 627 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16.376 de 12/07/2019
CEVS: 353650501-466-000001-1-6 Data de Validade: 27/09/2020
Razão Social: INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA CNPJ:
72.949.449/0001-01
Endereço: Avenida DOUTOR ALEXANDRE MARTINS LAROCA, 20 JARDIM
AMÉRICA Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Técnico: LUIZ CARLOS DE SOUZA CPF: 65692870878
CBO: 214505 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:0435928 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 628 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16.611/2019 de 16/07/2019
Protocolo: 16/07/2019 CEVS: 353650501-561-001894-1-3 Data de validade:
01/10/2020
Razão Social: AGATA DA SILVA LOPES
Endereço: Rua OLÍVIA FÁVERO PIVA, 572 ALTO DE PINHEIROS Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: AGATA DA SILVA LOPES CPF: 43216802809
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em
alimentação.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 629 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 17.429 de 25/07/2019
CEVS: 353650501-863-000031-1-5 Data de Validade: 01/10/2020
Razão Social: HELBERTO MURAKAMI

Endereço: RUA OSCAR SEIXAS DE QUEIRÓZ, 368 JD. DOS CALEGARIS Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Técnico: HELBERTO MURAKAMI CPF: 08033160896 CBO:
223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:45.916 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade odontológica.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 630 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19300 de 14/08/2019
CEVS: 353650501-561-001921-1-2 Data de Validade: 05/09/2020
Razão Social: FATIMA DONIZETE DA SILVA
Endereço: RUA MADRE MARIA VILAC, 124 BELA VISTA Município: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: FATIMA DONIZETE DA SILVA CPF: 25849138870
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em
alimentação.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 631 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19.639 de 19/08/2019
CEVS: 353650501-562-000044-1-3 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A CNPJ: 49.930.514/251995
Endereço: Rua WAGNER SAMARA, 1280 Bonfim Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: MOISES DA CUNHA MOUTA CPF: 93822448753
Resp. Técnico: ISABELA TORRES ROMAO DA SILVA CARMO CPF: 06088654600
CBO: 223710 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:50.160 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente para empresas.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 632 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19.794 de 20/08/2019
CEVS: 353650501-561-000002-1-3 Data de Validade: 02/10/2020
Razão Social: EDÉSIO SANTOS MOURA
Endereço: ÁUREA BARACCAT, 148 JARDIM FORTALEZA Município: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: EDÉSIO SANTOS MOURA CPF: 78166438887
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em alimentação.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
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referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 633 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 20.484 de 28/08/2019
CEVS: 353650501-561-001574-1-4 Data de Validade: 04/10/2020
Razão Social: BGA PIZZARIA LTDA.-ME CNPJ: 26.651.537/0001-05
Endereço: Avenida JOSÉ PAULINO, 2473 LOJA B MORUMBI Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: GUILHERME DE ALMEIDA GRIPPA CPF: 36897194883
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de restaurante e similares.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 634 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 20.537 de 28/08/2019
CEVS: 353650501-561-001608-1-4 Data de Validade: 23/09/2020
Razão Social: QUIOSQUE DA DEISE LANCHONETE LTDA-ME CNPJ:
04.739.729/0001-35
Endereço: Rua SANTA CRUZ, 310 NOVA PAULÍNIA Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: PAULO ROGÉRIO LISBOA CPF: 07220071833
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de lanchonete, casas de chá, de
sucos e similares.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 635 DE 2019
Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 21.877/2019
Data de Protocolo: 11/09/2019 CEVS: 353650501-561-001913-0-2
Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
Endereço: Rua FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 35 RESIDENCIAL PAZETTI Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO CPF: 35254368829
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde indefere a licença
de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em alimentação.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 636 DE 2019
Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 20749/2016
Data de Protocolo: 05/09/2016 CEVS: 353650501-561-001504-0-1
Razão Social: BAR GONZATTI LTDA-ME CNPJ: 22.934.771/0001-99

Endereço: Avenida PROFESSOR BENEDICTO MONTENEGRO, 950 Betel Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ROGER GONZATTI CPF: 37858967860
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde indefere a licença
de funcionamento para atividade de restaurante e similares.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 637 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 11.271 de 26/05/2017
CEVS: 353650501-109-000019-1-0 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: PANIFICADORA RECREIO DO OKINAWA EIRELI-EPP CNPJ:
27.545.246/0001-03
Endereço: Rua MONTE FUJI, nº 101 loteamento Jardim Okinawa Parque Brasil
500 Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ABEL SIMÕES FERREIRA CPF: 10203550854
Resp. Técnico: PATRICIA ZANCHETTA FERREIRA CPF: 40980038804 CBO:
06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:39.135 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 638 DE 2019
Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 7.406/2018
Data de Protocolo: 22/03/2018 CEVS: 353650501-562-000043-0-8
Razão Social: SUPREMA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. CNPJ:
09.243.318/0001-78
Endereço: Avenida DOUTOR ROBERTO MOREIRA, s/n Poço Fundo Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: SAULO GOMES DA SILVA CPF: 06761251826
Resp. Técnico: ANDREIA AP. LIMA CALCAGNOTO CPF: 27832281812 CBO:
06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:6538 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde indefere a licença
de funcionamento para atividade de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 639 DE 2019
Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 12.125/2018
Data de Protocolo: 11/05/2018 CEVS: 353650501-561-001736-0-6
Razão Social: GUAXUPE & RIBEIRO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME
CNPJ: 20.133.132/0001-07
Endereço: Avenida JOSÉ PAULINO, 3880 Parque da Figueira Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: LIOMAR ANTONIO DE CREDO CPF: 00735688648
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde indefere a licença
de funcionamento para atividade de restaurante e similares.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
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EDITAL Nº 640 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 18.259 de 02/08/2018
CEVS: 353650501-471-000082-1-4 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA. CNPJ: 03.476.811/0154-26
Endereço: Avenida JOSÉ PAULINO, 2279 MORUMBI Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: LAURENT GEORGES ELISABETH CPF: 22880716802
Resp. Técnico: ANTONIO ORTIZ SPINOZZA NETTO CPF: 31530684889
CBO: 223305 Conselho Prof.: CRMV No. Inscr.:26360 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividadede comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 641 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22.209 de 14/09/2018
CEVS: 353650501-471-000110-1-0 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA CNPJ: 03.476.811/0930-60
Endereço: Avenida JOÃO ARANHA, 837 Jardim Planalto Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: LAURENT GEORGES ELISABETH CPF: 22880716802
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade
de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios-supermcercados.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 642 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 27.987 de 26/11/2018
CEVS: 353650501-561-001886-1-1 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: LUCAS ANDREATO BERGOMASCHI CNPJ: 29.626.886/0001-65
Endereço: Avenida JOSÉ PAULINO, 3082 Jardim América Município: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: LUCAS ANDREATO BERGAMASCHI CPF: 32137414856
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em alimentação.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 643 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 1.484 de 25/01/2019
CEVS: 353650501-561-001911-1-6 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: MARTINS E KOHLE RESTAURANTE LTDA CNPJ:
31.145.182/0001-12
Endereço: Avenida DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1212 Jardim Vista Alegre Municí-

pio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ARIANE DE MOURA KOHLE CPF: 32931052892
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de restaurante e similares.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 644 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 1.651 de 30/01/2019
CEVS: 353650501-562-000059-1-6 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.026.681/0008-94
Endereço: Rodovia PROF. ZEFERINO VAZ KM 121,5 Parque Brasil 500 Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: RONALDO AGNELLI CPF: 12260959849
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 645 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 4001/2019 de 25/02/2019
CEVS: 353650501-471-000118-1-9 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF: 06.057.223/0357-14
Endereço: Avenida JOSÉ PAULINO, 2600 Jardim América Município: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: BELMIRO DE FIGUEIREDO GOMES CPF: 80542158949
Resp. Técnico: ANTONIO ORTIZ SPINOZA NETTO CPF: 31530684889 CBO:
223305 Conselho Prof.: CRMV No. Inscr.:26360 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-supermercados.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 07 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 646 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 4.565 de 08/03/2019
CEVS: 353650501-865-000104-1-3 Data de Validade: 07/10/2020
Razão Social: LUCIANE HALFEN LOPES
Endereço: Rua MARIA DAS DORES LEAL DE QUEIROZ, 460 SALA 1 JARDIM
DOS CALEGARIS Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Técnico: LUCIANE HALFEN LOPES CPF: 60122340159
CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:159443-F UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de fisioterapia.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
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referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 647 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 9.580 de 25/04/2019
CEVS: 353650501-562-000057-1-1 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.026.681/0009-75
Endereço: Avenida ROBERTO SIMONSEN, 500 Recanto dos Pássaros Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: RONALDO AGNELLI CPF: 12260959849
Resp. Técnico: FABIANA FELIX DE BRITTO CPF: 31997300869 CBO: Conselho
Prof.: CRN No. Inscr.:106142/T UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 648 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22.659 de 19/09/2019
CEVS: 353650501-863-000286-1-4 Data de Validade: 25/09/2019
Razão Social: ASOCLIN CLINICA MÉDICA LTDA. CNPJ: 10.535.297/0001-43
Endereço: RUA SILVINO DE GODOY, 171 3º PISO JARDIM ITAPOAN PAULÍNIA
Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ANTONIO CARLOS FRARI CPF: 37901181842
Resp. Técnico: LUIZ JORGE CORREA PASSOS CPF: 21042535191 CBO: Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:64698-D UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere o cancelamento da licença de funcionamento para atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames complementares e desativação do CEVS nº
353650501-863-000286-1-4, conforme protocolado.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 649 DE 2019
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde, vem pelo presente comunicar o deferimento do LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO-LTA, para
atividade de educação infantil/creches CNAE nº 8511-2/00, à Sousa e Ferreira
Escola Infantil Ltda., sito à Rua Maria das Dores Leal de Queiróz, 700 Jardim Vista
Alegre, em Paulínia – SP, conforme protocolo nº 21.909 de 11/09/2019.
Para que não se alegue ignorância é expedido o presente Edital.
Paulínia, 10 de outubro de 2019.
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 650 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 8.175 de 10/04/2019
CEVS: 353650501-562-000056-1-4 Data de Validade: 03/10/2020

Razão Social: SAN SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA E ADMINISTRAÇÃO-EIRELI CNPJ: 10.526.987/0003-06
Endereço: Avenida JOSÉ PAULINO, 2397 Morumbi Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ANDREA PICONE SCHOEDL COMINATTO CPF: 24601335884
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de cantina-serviços de alimentação privativo.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 651 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 23.366 de 27/09/2019
CEVS: 353650501-851-000460-1-9 Data de Validade: 14/10/2020
Razão Social: BERÇÁRIO E ESCOLA INFANTIL LEÃOZINHO O REI DO SABER
EIRELI CNPJ: 34.048.113/0001-89
Endereço: Rua JOSÉ JACINTHO DE CAMPOS, 255 Jardim Nossa Sra Auxiliadora
Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Técnico: VIVIAN HELENA ZOTIN GONÇALVES CPF:
37694192860 MEC nº 204843
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de educação infantil/creches.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 10 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 652 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 6.161 de 23/03/2017
CEVS: 353650501-561-001581-1-9 Data de Validade: 11/10/2020
Razão Social: JEREMIAS FARIA BORRACHARIA-ME CNPJ: 01.684.048/0001-29
Endereço: Rua ANTONIO FADIN, 249 CASCATA Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: JEREMIAS FARIA CPF: 04982161879
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de restaurante e similares.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 14 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 653 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 29374/2018 Data de Protocolo: 14/12/2018
CEVS: 353650501-109-000027-1-2 Data de Validade: 30/09/2020
Razão Social: PANIFICADORA DUAS AVENIDAS PAULÍNIA LTDA CNPJ:
71.681.704/0001-15
Endereço: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 518 VILA BRESSANI Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: MAURICIO JOSÉ BONOMI 24966524881
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
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referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 14 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 654 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16.799 de 18/07/2019
CEVS: 353650501-477-000065-1-3 Data de Validade: 09/10/2020
Razão Social: DROGARIA FONTANARIO LTDA-ME CNPJ: 10.927.468/0001-80
Endereço: AVENIDA JOÃO ARANHA, 997 JARDIM PLANALTO Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: AILTON FLOSINO DA SILVA CPF: 28549786845
Resp. Técnico: SILVANE MARIA DA SILVA CPF: 29958438828 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:47.725 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 14 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 655 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19.273 de 13/08/2019
CEVS: 353650501-863-000506-1-0 Data de Validade: 02/10/2020
Razão Social: HORÁCIO AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA
Endereço: Rua SANTA CRUZ, 171-B Nova Paulínia Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Técnico: HORÁCIO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA CPF:
03874077829
CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:111.019 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade odontológica.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 14 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 656 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 20.157 de Protocolo:
23/08/2019
CEVS: 353650501-561-001081-1-1 Data de Validade: 11/10/2020
Razão Social: CARLOS DA SILVA MELO
Endereço: Rua ANGELINO PIGATTO FILHO, 1076 SÃO JOSÉ I Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: CARLOS DA SILVA MELO CPF: 56642709934
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em
alimentação.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 14 de outubro de 2019

Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 657 DE 2019
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 24.659 de 11/10/2019
CEVS: 353650501-851-000461-1-6 Data de Validade: 16/10/2020
Razão Social: SOUZA & FERREIRA ESCOLA INFANTIL LTDA. CNPJ:
34.562.087/0001-02
Endereço: Rua MARIA DAS DORES LEAL DE QUEIROZ, 700 Jardim Vista Alegre
Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: FRANCISCA SOLENE SOUZA MAGRO CPF: 06040359854
Resp. Técnico: RENATA DANTAS MOREIRA R. MARTINS CPF: 28284669811
CBO: 239415 Conselho Prof.: N/A No. Inscr.:s/n UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de Educação Infantil/creches.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 16 de outubro de 2019
Hernany Henrique Garcia Justino
Autoridade Sanitária

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N. º 017 / 2019
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA
PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, no uso de suas
atribuições, considerando a instituição do Sistema Municipal de Ensino pela Lei
Complementar n. º 50/2011, referente ao Protocolo n. º 21.909/2019,
R E S O L V E:
Art. 1.º Autorizar o Funcionamento de SOUZA & FERREIRA ESCOLA INFANTIL
LTDA inscrita no C.N.P.J. sob nº 34.562.087/0001-02, situada na Rua Maria das
Dores Leal de Queiroz, nº 700, bairro Jardim Vista Alegre, no município de Paulínia.
Parágrafo Único: A referida escola ora autorizada terá como nome fantasia “BALOW BERÇÁRIO & ESCOLA”.
Art. 2.º Os responsáveis pelo Estabelecimento de Ensino ficam obrigados a manter atualizados o Regimento Escolar, Plano Escolar e seguir as orientações da
Supervisão de Ensino da Secretaria Municipal de Educação.
Art.º 3.º A Autorização de Funcionamento a que se refere o caput deste artigo terá
validade por 05 (cinco) anos a partir da presente publicação, podendo ser revogada a qualquer tempo em caso de descumprimento da legislação vigente.
Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2019.
MEIRE MÜLLER
Secretária Municipal de Educação
Lavrada na Secretaria Municipal de Educação na data supra.
PORTARIA N. º 018 / 2019
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA
PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, no uso de suas
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atribuições, considerando a instituição do Sistema Municipal de Ensino pela Lei
Complementar n. º 50/2011, referente ao Protocolo n. º 15.584/2019,
R E S O L V E:
Art. 1.º Autorizar o Funcionamento de BERÇÁRIO E ESCOLA INFANTIL LEÃOZINHO O REI DO SABER EIRELI inscrita no C.N.P.J. sob nº 34.048.113/0001-89,
situada na Rua José Jacintho de Campos, nº 255, bairro Morumbi, no município
de Paulínia.
Parágrafo Único: A referida escola ora autorizada terá como nome fantasia “ESCOLA INFANTIL LEÃOZINHO”.
Art. 2.º Os responsáveis pelo Estabelecimento de Ensino ficam obrigados a manter atualizados o Regimento Escolar, Plano Escolar e seguir as orientações da
Supervisão de Ensino da Secretaria Municipal de Educação.
Art.º 3.º A Autorização de Funcionamento a que se refere o caput deste artigo terá
validade por 05 (cinco) anos a partir da presente publicação, podendo ser revogada a qualquer tempo em caso de descumprimento da legislação vigente.
Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 16 de outubro de 2019.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENO
Edital de Notificação nº 008/2019 – Referente à limpeza de terreno não edificado.
De acordo com o disposto no artigo 128º da Lei Municipal nº 1.950, de 20 de dezembro de 1995, ficam notificados os proprietários dos terrenos listados abaixo
para que procedam à limpeza e/ou construção de muro ou cerca no prazo de 20
(vinte) dias, contados da data desta publicação.
O não cumprimento desta notificação sujeitará os notificados ao pagamento de
multa no valor de 150 UFPs. Nas reincidências, as multas serão aplicadas em
dobro, nos termos do Art. 388 da Lei nº 1.950/95.
LOGRADOURO NÚMERO LOTE

QUARTEIRÃO

250

42

233

305

33C

231

BAIRRO
SANTA
TEREZINHA
SANTA
TEREZINHA

CONSELHOS
Conselho Municipal de Educação de Paulínia
CONVOCAÇÃO PARA REUNÃO ORDINÁRIA
A Presidente da Câmara FUNDEB, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA
os membros do CME para se reunirem no dia 21 de outubro de 2019, às 13h30,
em atendimento a demanda deste supracitado Conselho.
Local da Reunião: Casa dos Conselhos/Sede do Conselho Municipal de Educação de Paulínia, localizado na Av: Getúlio Vargas, 527- Nova Paulínia. Fone:
3874-9976.
NARA MARTINS MORETTI
Presidente da Câmara FUNDEB-CME
Exercício 2019-2020

ANDRÉ LUIS FERNANDES DA SILVA
Presidente Pleno- CME
Exercício 2019-2020
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2018.2020
Convida a População para:
XIV - Reunião Ordinária
Conselho Municipal de Saúde
Data: 23/10/2019
Horário: 18h
Local: Sala de Impressa do Paço Municipal

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA – CMASP

SECRETARIA DE OBRAS

RUA VITALINO
FERRO
RUA ANGELO
VARANDAS

O Presidente Pleno do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os membros do CME para se reunirem no dia 23 de outubro de 2019, às 13h30, em atendimento a demanda deste supracitado Conselho.
Local da Reunião: Casa dos Conselhos/Sede do Conselho Municipal de Educação de Paulínia, localizado na Av: Getúlio Vargas, 527- Nova Paulínia. Fone:
3874-9976.

CMASP – CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA

Lavrada na Secretaria Municipal de Educação na data supra.

HELMUT GUSTAV
GAUGER
JOSUER
PUERARI

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO

Prefeitura Municipal de Paulínia
Participe!

MEIRE MÜLLER
Secretária Municipal de Educação

PROPRIETÁRIO

Conselho Municipal de Educação de Paulínia

Informamos à população e aos Conselheiros que compõe este Conselho, que 9ª
Reunião Ordinária Mensal, será realizada no dia 29/10/2019, às 9 horas, na
Casa dos Conselhos, situado na Avenida Getúlio Vargas nº 527 Nova Paulínia,
ao lado da Locadora Muvuca.
Pauta:
- Leitura e Aprovação da ATA anterior;
- Alteração na Proposta da LDO enviada à Câmara Municipal;
- Criação da Comissão Eleitoral;
- Censo SUAS – Datas de Entrega;
- Informes Gerais.
Paulínia, 08 de outubro de 2019
Carla Cristiane Colacino
Presidente do CMASP
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 2.271/90
RESOLUÇÃO nº 20 de 15 de outubro de 2019
Dispõe sobre o Resultado Preliminar da Prova de Conhecimentos dos Candidatos
ao Conselho Tutelar - Gestão 2020-2024.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de
Paulínia, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 2.271/99, através da Comissão
Eleitoral, RESOLVE:
Divulgar o Resultado Preliminar da Prova de Conhecimentos dos candidatos ao
Conselho Tutelar, conforme Edital de Convocação divulgado no Semanário edição
1424.
RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS, REALIZASemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.434 | Paulínia, 17 de outubro de 2019 |
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DA CONFORME DISPOSTO EM EDITAL- 1424
NOME

PAULIPREV

ACERTOS

NOTA

KAROLINE F. VALADÃO

30

10,0

APROVADO(A)

RESULTADO

MARCIA C. TOMAZ SOUZA

30

10,0

APROVADO(A)

NOELI GONÇALVES SOUSA

30

10,0

APROVADO(A)

MARIA JULIA LORIA BARREIROS

28

9,3

APROVADO(A)

CARLA PIRES SENA COSTA

26

8,7

APROVADO(A)

PHÂMELA THAIANA S. L. AMARAL

25

8,3

APROVADO(A)

RENATA SOARES DE LIMA

25

8,3

APROVADO(A)

ELAINE TALIANI DE SOUZA

24

8,0

APROVADO(A)

VALQUIRIA DUARTE DE LIMA

24

8,0

APROVADO(A)

JULIANA LIMA DE SOUSA

23

7,7

APROVADO(A)

CLAUDIO GREGÓRIO PEREIRA

22

7,3

APROVADO(A)

JOSEANI C. MASSAIOLI F. F.

22

7,3

APROVADO(A)

JOEL MARTINS DOS REIS

21

7,0

APROVADO(A)

LUCIANA DE SOUZA SANTOS

21

7,0

APROVADO(A)

EXTRATO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV, através da Comissão de Licitações, torna pública o Pregão
Presencial n.º 03/2019, processo administrativo n.º 73/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária,
implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de
benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da
transparência da folha e contracheque online, prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV, conforme termo de
referência que apresenta as especificações e o descritivo dos serviços, contidos
no Anexo I deste Edital, – Pregão 03/2019, anexos do edital, disponível no site:
www.pauliprev.sp.gov.br/licitacoes e na sede do instituto, sito à Avenida dos Pioneiros, nº 86 – Santa Terezinha – Paulínia – SP.

SILMARA M. KIMURA SOUZA

21

7,0

APROVADO(A)

TATIANE APA. F. SILVA LUCIZANO

21

7,0

APROVADO(A)

THELMA SCAGLIANTI ALEXANDRE

19

6,3

APROVADO(A)

Sessão pública: 31/10/2019, às 10h, na sala de reunião do PAULIPREV.
Paulínia, 15 de outubro de 2019.

ELOISA APARECIDA DA SILVA

18

6,0

APROVADO(A)

EMANUELY BORGES S. FERREIRA

18

6,0

APROVADO(A)

JOÃO BATISTA MAIA

18

6,0

APROVADO(A)

ANDREZA LUZIA ALVES

17

5,7

REPROVADO(A)

CLAUDIA AP. CARNEIRO

17

5,7

REPROVADO(A)

MAURICELA MÔNICA S. CARVALHO

15

5,0

REPROVADO(A)

MILEIDE FERNANDA GASPARONE

15

5,0

REPROVADO(A)

LAURA M. G. ORNELAS VALLE

14

4,7

REPROVADO(A)

ALINE THABATA BAPTISTA SILVA

13

4,3

REPROVADO(A)

ELIANE ASSIS QUINTILIANO

12

4,0

REPROVADO(A)

Marcos André Breda
Diretor Presidente
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2019
EDITAL Nº 04/2019
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

Gisela da Silva Pereira
Presidente do CMDCA

SESSÃO PÚBLICA E ENTREGA DOS ENVELOPES (DIRETAMENTE AO SR.
PREGOEIRO): EM 31 de outubro de 2019, ÀS 10:00 HORAS.

Geraldo Campos Amaro
Coordenador da Comissão Eleitoral

Local do Pregão Presencial: Sala de reuniões localizada na sede do PAULIPREV – Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia, localizado a Avenida dos Pioneiros, nº 86 – Santa Terezinha – Paulínia – SP.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Criado pela Lei Municipal n° 3.144, de 17 de Novembro de 2010.
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO BIÊNIO 2017/2019
O Conselho Municipal do Idoso CMI, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Municipal nº 3.144, convoca a todos os seus membros conselheiros e população a participar da 10ª Reunião Ordinária, que será realizada no dia 21/10/2019,
às 09h, na Casa dos Conselhos, situada na Av. Getúlio Vargas 527, Nova Paulínia.
Pauta:
1 - Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior;
2 - Retorno sobre a efetivação da Conta do Fundo;
3 - Discussão sobre a segurança do Centro de Geriatria;
4 - Discussão sobre o Atendimento Prioritário na Saúde Pública (HMP);
5 - Cumprimento da Lei sobre o estacionamento prioritário;
6 - Reforma Centro melhor Idade “ Tia Lìdia”;
7 - Informes Gerais;
8 - Pauta Livre.
Paulínia, 08 de outubro de 2019.
Jorcival Fernandes de Oliveira
Presidente do CMI

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº
10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 com as alterações da Lei Complementar
nº 147/14, seus elementos constitutivos e demais textos legais cabíveis.
Marcos André Breda, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV, autarquia municipal
situada à Avenida dos Pioneiros, nº 86, Santa Terezinha, Paulínia/SP, CEP 13.140798, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial, por seu Pregoeiro Fabiano Luiz Avamileno, nomeado pela Portaria nº 129/2019, e receberá os envelopes n° 01 (PROPOSTA) e n°
02 (DOCUMENTAÇÃO), no local e horário acima indicado, destinada à participação geral de empresas interessadas que atendam os requisitos do presente edital.
O presente Pregão Presencial, cujo critério de julgamento é o de MENOR PREÇO GLOBAL será integralmente conduzido pelo Pregoeiro, assessorado por sua
equipe de apoio, e será regido nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente
pela Lei Federal nº 8.666/93, consoante às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos.
1. I – DO OBJETO
1.1 A licitação será realizada na modalidade pregão presencial, tipo menor preço
global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e
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suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e
simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha e contracheque online, prestação de contas
aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV,
conforme termo de referência que apresenta as especificações e o descritivo dos
serviços, contidos no Anexo I deste Edital, abrangendo a entrega e implantação
dos sistemas.
1.2 O valor total estimado deste certame é de R$ 149.200,00 (Cento e quarenta
e nove mil e duzentos reais), para a contratação dos serviços pelo período de 12
meses, sendo que os recursos serão provenientes da dotação orçamentária nº 03
.03.01.01.122.0023.2040.3.3.90.40.01.
1.3. O gestor responsável pelo acompanhamento, fiscalização, conferência e recebimento dos serviços prestados será o Sr. Ademílson Peres Gonçalves, Operador
de Micro computador – departamento administrativo – setor recursos humanos.
1.4 Não será permitida a sublocação de sistema, devendo o software ser de propriedade da licitante.
II – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. As empresas que desejarem participar do Pregão Presencial deverão entregar
ao Pregoeiro 02 (dois) envelopes fechados indicando, respectivamente, “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na parte externa o nº do Pregão Presencial, nome e CNPJ da empresa, preferencialmente com os seguintes dizeres:
ENVELOPE “1”- PROPOSTA E ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO
PAULIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO – LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2019
EDITAL Nº 04/2019
RAZÃO SOCIAL: CNPJ: - ENDEREÇO: FONE/FAC-SÍMILE/E-MAIL
2.2. As Licitantes que desejarem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso
de Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste
edital, aos cuidados do Sr. Pregoeiro, no PAULIPREV – Instituto de Previdência
dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – Departamento Administrativo – Licitações.
2.2.1. Na opção de os envelopes serem encaminhados pelo correio, o PAULIPREV ficará isento de toda e qualquer responsabilidade, no caso do não recebimento dos mesmos no prazo designado no preâmbulo deste edital.
2.3. Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 10h do dia 31 de
outubro de 2019.
2.4. Não poderão participar as empresas interessadas que se encontrem sob o regime falimentar ou de recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se estiverem na condição constante no item 7.1.3, alínea b) deste edital. As empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo sanção
da suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Paulínia.
2.4.1. Não poderá participar de licitações no Município de Paulínia, empresa, a
qual em seu quadro societário ou individual tenha como responsável Funcionário
Público desta Municipalidade, de acordo com o artigo 9º da Lei 8.666/93.
2.5. Fica vedada a participação de pessoa jurídica, através de mais de um representante, ou que sejam coligadas, controladas ou subsidiárias entre si, bem como
de responsáveis técnicos em mais de uma empresa.
2.6. Caso constatado, ainda que a posteriori, a existência de algum impedimento
de participação relacionado acima, a empresa Licitante ficará impedida de continuar no certame, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas
neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93.
III – DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CON-

DIÇÕES DE HABILITAÇÃO
3.1. As licitantes deverão apresentar FORA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” e
“DOCUMENTAÇÃO”:
3.1.1. Termo de Credenciamento conforme modelo constante no Anexo III
“Termo de Credenciamento”, para credenciamento do seu representante, devidamente munido do que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em
nome da licitante, seja por Procuração ou Contrato Social, respondendo por sua
representada e comprovando os necessários poderes para formular verbalmente
os lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso, assinar a ata e praticar os demais atos pertinentes ao presente certame,
respeitados, ainda, as seguintes condições:
a) Sendo o representante sócio ou dirigente da licitante, deverá apresentar cópia
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento autenticado no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados no subitem anterior, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida.
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
d) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
e) A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
f) O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo
para a desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante
ficará apenas impedido de se manifestar, apresentar lances e responder pela
licitante durante os trabalhos.
3.1.2. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II “Declaração de Cumprimento das
Condições de Habilitação”.
3.1.3. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme Anexo VII.
3.1.4. Quando a licitante se tratar de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá informar tal condição já na sessão de credenciamento,
apresentando, juntamente com os documentos de Credenciamento, declaração
conforme o modelo constante do ANEXO IX deste edital.
3.1.4.1. A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser
comprovada por ao menos 1 (um) dos seguintes documentos, que deverá(ão) ser
entregue(s) junto com a declaração de que trata este item:
a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em
outra área que não a comercial;
c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições – Simples Nacional;
d) Declaração, firmada por contador, informando qual o porte da empresa (Microempresa ou Empresa de Pequeno), de acordo com os limites previstos no art. 3º
da LC 123/06 e suas alterações.
3.1.4.2. A falta dessa informação não descredenciará a mesma, entretanto implicará no fato de que, havendo empate técnico ou ficto, a licitante não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06, com as alterações
contidas na Lei Complementar nº 147/2014.
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3.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
3.3. Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe de apoio e juntados ao processo licitatório.
IV. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do Pregão, desde que o faça antes de 2 (dois) dias úteis da data
fixada para recebimento das propostas, devendo protocolar o pedido na sede do
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV, situada à Avenida dos Pioneiros, nº 86, Santa Terezinha, Paulínia/SP, no
horário das 08 h às 12 h e das 14 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira, cabendo
ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.1.1. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame, salvo se a alteração não afetar a elaboração da proposta.
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
4.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório.
V – DA PROPOSTA – ENVELOPE “1”
5.1. O Anexo IV deverá ser utilizado como modelo para a apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado
pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, observado o seguinte:
5.1.1. A proposta deverá discriminar valores unitário e total de cada item, bem
como o valor total da proposta, prazo de entrega, condições de pagamento, e
demais características da prestação dos serviços, que deverão estar em conformidade com o constante no Anexo I ‐ Termo de Referência, devendo ser descrito de
acordo com as características ofertadas pelas licitantes.

sente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou
apresentem defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.
5.10. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido providenciado no ato da sessão pública.
VI – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO
6.1. No dia, hora e local designado neste edital, o Pregoeiro receberá as propostas
comerciais e os documentos exigidos para habilitação.
6.2. Abertos os envelopes com as propostas, será verificada a conformidade das
mesmas, com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório constante no Anexo I, sendo desclassificadas as que apresentarem valores excessivos,
inexequíveis ou baseadas em outras propostas, nos termos do artigo 48 da Lei
Federal nº 8.666/93.
6.3. Serão então, selecionadas pelo Pregoeiro a proposta de menor preço e as
propostas em valores sucessivos e superiores até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
6.4. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas seguintes às que efetivamente já tenham sido por ele selecionadas, até que se alcance o número de
propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
6.5. Às licitantes selecionadas na forma dos itens 6.3 e 6.4, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, a partir da proposta de maior preço.
6.6. Se os valores de 02 (duas) ou mais propostas escritas ficarem empatados,
será realizado um sorteio, na mesma sessão, para definir qual das licitantes registrará 1º (primeiro) seu lance verbal.
6.7. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias, a critério do Pregoeiro.

5.2. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da
data estipulada para sua entrega.

6.9. Será(ão) vencedora(s) da(s) etapa(s) dos lances verbais aquela(s) empresa(s) que ofertar(em) o(s) menor(es) preço(s) unitários, verificando se os mesmos
encontram-se dentro da média prevista pelo PAULIPREV.

5.3. As propostas poderão conter outros dados e informações que a critério do licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer as obras a serem executadas.

6.10. A desistência em apresentar lance verbal, implicará a exclusão da licitante da
etapa de lances verbais, sendo considerado o preço constante da proposta escrita.

5.4. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL,
desde que satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.

6.11. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as propostas em ordem crescente, exclusivamente pelo critério de menor preço global.

5.5. O preço proposto global não poderá ser superior a R$ 149.200,00 (Cento e
quarenta e nove mil e duzentos reais), valor máximo estabelecido com base no
inciso X do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.

6.12. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e o valor, da 1ª
(primeira) classificada, conforme constante neste edital e seus anexos, inclusive
quanto à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e decidirá
motivadamente a respeito, podendo negociar para a redução do valor proposto.

5.5.1. Em caso de divergência entre os preços expressos em algarismos e os por
extenso, serão levados em consideração os por extenso, inclusive quanto a erro
de soma.
5.5.2. O valor ofertado na proposta de preços será fixo e irreajustável.
5.6. Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de retificação,
vantagens e outras condições oferecidas.
5.7. Não se admitirá proposta que apresente no preço unitário, valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos.
5.8. A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte da
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.9. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do pre-

6.13. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias somente da licitante que a tiver formulado, nos termos previstos no
capítulo VII deste edital.
6.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a(s) licitante(s)
será(ão) declarada(s) vencedora(s) do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.
6.15. Se as ofertas não forem aceitáveis ou se as proponentes não atenderem
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta aceitável ou que atenda
ao edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado
o objeto.
VII – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “2”
7.1. O Envelope 02 deverá conter os documentos a seguir relacionados:
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7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

negativa, dentro de seu prazo de validade.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2.5. Se os materiais vierem a ser entregues por filial, os documentos relacionados neste subitem 7.1.2 deverão referir-se à respectiva filial. Caso os tributos
sejam recolhidos de forma centralizada, deverão ser apresentadas também as
certidões de regularidade fiscal da matriz.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.1.1.1. Os documentos relacionados neste subitem não precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação” se tiverem sido apresentados
para o credenciamento neste Pregão.

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo órgão distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida em até
90 (noventa) dias anteriores à data de abertura dos envelopes ou no prazo fixado
na certidão, se houver.
b) Certidão Positiva para as empresas que estiverem na situação de Recuperação
Judicial, dentro do prazo de sua validade, desde que a interessada demonstre seu
plano de recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor,
apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação.
7.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF.

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante
atestado(s) fornecido (s) por RPPS (Regime Próprio de previdência social), para
as quais tenha a LICITANTE executado serviços compatíveis com o termo de referência anexo I.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes, estadual e/ou municipal, conforme o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a
ser contratado;

b) Este documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou
órgão público e deve conter informações sobre a empresa contratada e como se
deu o atendimento do que foi contratado, ou seja:

c) Comprovação de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluindo todos os débitos tributários e/ou previdenciários, inscritos ou não
em Dívida Ativa;

I) Dados da pessoa jurídica de direito público ou privado que o emitiu: CNPJ, razão
social, endereço, e-mail, número do telefone;

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria
Estadual da Fazenda, através da Unidade Administrativa da sede da licitante (Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado);
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de certidão negativa de débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante. Caso seja considerado isento de tributos municipais, deverá comprovar tal situação, mediante apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da mesma
f) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço FGTS;
g) Prova de regularidade trabalhista, através de apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
7.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
7.1.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e empresa de pequeno porte, às mesmas será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

II) Dados da Licitante: razão social, CNPJ, endereço, e-mail, número do telefone;
III) Quais os serviços que foram prestados ou quais itens foram fornecidos;
IV) Quantidades, duração do contrato;
V) Papel timbrado ou com carimbo CNPJ;
7.1.4.1. É possível a qualquer momento que o Pregoeiro realize diligências para
esclarecer o conteúdo informado no atestado.
7.1.4.2. - Declaração de que a empresa dispõe de estrutura técnica compatível
com os requisitos do objeto desta licitação e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.
7.1.4.3 – Comprovação que no quadro societário ou funcional da empresa possui
profissional(is) com formação acadêmica em estabelecimento de nível superior
na área de programação para a manutenção dos sistemas ofertados, a relação
dos profissionais com a empresa pode ser por ato constitutivo, estatuto, contrato
social em vigor, carteira de trabalho ou sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execução dos serviços;
7.1.4.4. Na ausência das informações acima e não havendo condições de comprovação da veracidade do referido documento a licitante será INABILITADA, cabendo a ela o direto de interpor recurso.
7.1.5. DECLARAÇÕES

7.1.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

a) Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Anexo VI.

7.1.2.4. Quanto às certidões enumeradas neste subitem (regularidade fiscal e trabalhista), serão aceitas certidões negativa de débito ou positiva com efeito de

7.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediata-

b) Declaração de que possui estrutura e condições para a execução dos serviços.
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mente anteriores à data de apresentação das propostas.

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.3. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes quanto aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis sendo
que as mesmas deverão ser apresentadas devidamente autenticadas.

11.1. Caso não haja recurso, o Sr. Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e marcará a data da prova de
conceito conforme Anexo I do termo de referência item 5 do presente edital.

7.4. Os documentos solicitados para Habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou
publicação em órgãos de Imprensa Oficial ou autenticados por quaisquer dos funcionários do Departamento de Licitações. NÃO HAVERÁ AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS DURANTE A SESSÃO PÚBLICA.

11.2. Caso haja recurso, desde que motivadamente manifestado na própria sessão, observando-se o rito previsto no inc. XVIII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02,
os interessados deverão apresentar as razões do recurso, no prazo de 03 (três)
dias, contados do dia subsequente à realização do Pregão Presencial, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar às contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, que estarão
disponíveis no Departamento Administrativo, setor de Licitações.

7.5. Os envelopes (HABILITAÇÃO) das empresas não vencedoras do certame,
caso não seja possível devolver ao final da sessão aos seus representantes, estarão disponíveis para serem retirados, no Departamento de Licitações, no prazo de
10 (dez) dias úteis, após a homologação/adjudicação do processo licitatório. Após
este prazo os mesmos serão destruídos sem prévio comunicado.
VIII – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de
documentação da licitante classificada em primeiro lugar.
8.1.1. As falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser sanadas
na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante emissão de documento oficial por meio eletrônico (internet).
8.1.2. Os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico serão anexados
aos autos, salvo impossibilidade devidamente certificada.
8.1.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos no momento da verificação.
8.1.4. Não sendo possível a correção das falhas ou omissões nos documentos de
habilitação, a licitante será imediatamente inabilitada, salvo quanto à comprovação
fiscal e trabalhista se a licitante participar na condição de ME ou EPP, onde será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, nos termos da lei.
8.2. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.

11.2.1. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.2.2. A autoridade superior decidirá os recursos e sendo o mesmo considerado
improcedente, devolverá o processo ao Pregoeiro, o qual adjudicará o objeto do
Pregão Presencial ao licitante vencedor, devendo o Diretor Presidente, homologar
a licitação.
11.2.3. O resultado final do Pregão Presencial, quando houver recurso, será divulgado na Imprensa Oficial do Município e/ou no Diário Oficial do Estado.
XII – DO CONTRATO
12.1. Após a Homologação do procedimento licitatório, o concorrente vencedor
será convocado para assinatura do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, a
contar do recebimento da notificação, de acordo com as cláusulas constantes no
Anexo VIII – minuta de contrato deste edital, sob pena de decair do direito à
contratação. Poderão ser convocados, em seguida os remanescentes, por ordem
de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições ofertadas pelo 1º colocado,
inclusive quanto ao preço.
12.2. As empresas deverão indicar, OBRIGATORIAMENTE, para assinatura do
contrato, o nome, nacionalidade, CPF, RG, endereço residencial completo e cargo que ocupa na empresa. Quando não for diretor, além da documentação retro,
deverá apresentar procuração para tal, no ato da assinatura do mesmo (conforme
Anexo V).

8.3. Se as ofertas não forem aceitáveis ou se as proponentes não atenderem
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta aceitável ou que atenda
ao edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado
o objeto.

12.2.1. As empresas OBRIGATORIAMENTE deverão indicar o PREPOSTO (funcionário designado para acompanhar o presente certame), de acordo com o anexo V deste edital.

IX – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1. No julgamento das propostas será considerado o menor preço global, desde
que atendidas às exigências deste edital.

13.1. A recusa não justificada do adjudicatário vencedor em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de que trata o item
12.1, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitandose à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.2. O objeto desta licitação será adjudicado, pelo Pregoeiro, a licitante cuja proposta seja considerada vencedora do certame.

13.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, garantida prévia defesa,
o contratado incorrerá em multa, estipulada da seguinte forma:

9.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências editalícias, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, que estiverem
acima do preço de mercado, ou manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total adjudicado, por dia de atraso na entrega do objeto licitado, limitado ao 10º (décimo) dia.

X – DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA
10.1. Encerrada a etapa de habilitação, já com a declaração da empresa vencedora, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva da proposta, a qual terá como
critério o menor preço global, observado os demais parâmetros e especificações
contidas no edital.
10.2. Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes das licitantes presentes.

XIII – DAS PENALIDADES

13.2.2. Nos demais casos de inadimplemento, multa de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total adjudicado.
13.2.3. No caso de inadimplência total, multa de 30% (trinta por cento) sobre o
total adjudicado à empresa.
13.2.7. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o PAULIPREV, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
13.2.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
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cou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior.
13.3. As multas previstas nesta Cláusula serão independentes entre si, podendo
ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
13.3.1. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao PAULIPREV no prazo
de 05 (cinco) dias corridos, a contar a partir da data do recebimento da notificação,
podendo o valor ser descontado das faturas por ocasião de seu pagamento, a
exclusivo critério do PAULIPREV, e respeitado o prazo supracitado.
13.4. A aplicação de multas que ultrapasse o equivalente a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato, será causa de rescisão contratual, unilateralmente, pela Administração da PAULIPREV, nos termos da legislação vigente.
13.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizarse-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do
Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e
multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que
o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
XIV – DO REAJUSTE
14.1. Todas as vezes que o prazo de vigência do contrato ultrapassar o período
de 1 (um) ano, os preços poderão ser reajustados, considerando-se a variação do
IPCA/IBGE (Índice nacional de preços ao consumidor amplo).
XV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão Presencial correrão às
contas das dotações orçamentárias vigentes, codificadas pela seguinte dotação
orçamentária 03.03.01.04.122.0023.2040.3.3.90.40.01:
15.2. O valor máximo estimado para a contratação da prestação de serviços
objeto desta licitação é de R$ 149.200,00 (Cento e quarenta e nove mil e duzentos reais).
XVI – DOS PAGAMENTOS
16.1. O prazo para o pagamento será de até 10 (dez) dias, após apresentação da
respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada pela gestora,
sendo que o pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente
ou boleto bancário, devendo a(s) empresa(s) informar o número da mesma em
sua proposta.

ção de dados deverá ser de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do dia de início
da implantação e neste mesmo prazo deverá ser realizado a capacitação e treinamento. Os prazos poderão ser prorrogados mediante fato devidamente justificado
e aceito pela Administração.
18.2.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
18.2.2 Concluída a implantação, deve haver confirmação de que todos os campos
definidos para aplicação foram criados e estão funcionando, conforme estabelecido previamente e que as condições de acompanhamento técnico da contratada
durante a vigência do contrato estão estabelecidas.
XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa a presente licitação.
19.2. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada
no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.3. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar ou relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação e o direito
das demais licitantes, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.4. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas
as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes presentes.
19.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do pregão na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente no PAULIPREV.
19.7. O edital e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no “site” do PAULIPREV www.pauliprev.sp.gov.br

16.2. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à licitante, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude
de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento
pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

19.8. As empresas que retirarem o edital via internet, no “site” acima citado, deverão efetuar corretamente o cadastro para o “download” do edital, pois esse
cadastro gera um relatório das empresas cadastradas. Caso haja qualquer tipo
de alteração no edital, o Pregoeiro enviará comunicado somente às empresas
cadastradas.

16.3. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro
rata” pela variação do INPC/IBGE, juros “pro rata dia” de 1% ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento).

19.9. O PAULIPREV se responsabilizará somente pelas empresas que retirarem
o edital no “site” acima citado, ou que o fizerem junto ao Departamento Administrativo, setor de Licitações.

XVII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19.10. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente edital deste Pregão Presencial, poderão
ser solicitadas por escrito ao Pregoeiro, através do fone: 019 3833-7055 ou 38337050 ou pelo e-mail: licitacoes@pauliprev.sp.gov.br.

17.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais a critério e interesse do
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
17.2. Os serviços serão prestados na sede do PAULIPREV, sito a Avenida dos
Pioneiros, nº 86 – Santa Terezinha – Paulínia – SP.
XVIII – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS
18.1. Os serviços de implantação dos softwares deverão ser iniciados no primeiro
dia útil subsequente à assinatura do contrato.
18.2. O prazo para conclusão dos serviços de implantação, estruturação e migra-

XX – DOS ANEXOS
20.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:

a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
b) ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (DANDO CIÊN-

CIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL);
c) ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO.
d) ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
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e) ANEXO V – TERMO DE DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO
f) ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
h) ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
i) ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

g)

Paulínia, 15 de outubro de 2019.
MARCOS ANDRÉ BREDA
Diretor Presidente
ANEXO I
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2019
EDITAL Nº 04/2019
TERMO DE REFERÊNCIA

4. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE
4.1 – A prestação dos serviços licitados serão executados de forma parcelada,
obedecendo rigorosamente aos prazos estipulados neste Termo de Referência,
podendo ser modificada, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração.
4.2 – Os serviços somente serão aceitos se estiverem de acordo com as especificações exigidas na licitação, sendo que sua aceitação estará condicionada à
devida aprovação das especificações técnicas.
4.3 – Não será aceito serviço cujo preço unitário exceda o valor médio encontrado
no mercado, não aceitará, nem receberá qualquer serviço com atraso em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência
ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto,
cabendo ao contratado efetuar as correções necessárias no prazo determinado,
sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão contratual.
4.4 – Apresentada a oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

1. OBJETO

5. PROVA DE CONCEITO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação
de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão,
treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias
médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha e
contracheque online, prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV, conforme especificações constantes na Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os
módulos a serem contratados, complementado pelos recursos específicos
contidos nos descritivos de cada módulo.

5.1 – Constatado o atendimento pleno das condições de menor preço e de habilitação, essa será declarada provisoriamente vencedora do certame.

2. Descrição Geral para todos os itens
A Descrição Geral tem por objetivo definir as características mínimas obrigatórias
aos sistemas aplicativos que serão apresentados por cada proponente. O não
cumprimento do limite do escopo no prazo determinado ensejará ações punitivas e
reparatórias previstas no edital, no contrato e na Lei de licitações, dentre as quais
a impossibilidade de contratação com a administração pública e restituição de
eventuais danos causados ao erário. Dessa forma a proponente deverá se atentar
às exigências técnicas avaliando sua real capacidade de atender ao objeto em seu
conjunto e em suas particularidades, em especial aos quesitos mínimos de cada
ferramenta além de pronta disponibilidade para o suporte técnico.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. A presente contratação se justifica em decorrência da necessidade de se modernizar o Instituto, de forma a garantir melhor prestação de serviços à população, maior controle dos gastos públicos, melhores condições de trabalho para
os servidores, efetiva transparência das receitas e despesas e melhor controle
sobre a tramitação dos processos internos. Para isso é fundamental a adoção de
ferramentas de tecnologia da informação para gerenciar os atos administrativos
em todos os seus níveis.
3.2. Destaca-se ainda que a locação de softwares é um serviço indispensável
atualmente em qualquer entidade pública, principalmente pelo volume de informações que necessitam ser enviadas para prestações de contas aos tribunais
e ministério da previdência e a necessidade de se realizar uma gestão cada vez
mais pautada em controle, eficácia, eficiência e transparência.
3.3. Justifica-se também, em virtude de todo o controle que o Instituto precisa
realizar sobre os atos contábeis, de tesouraria, de patrimônio, de almoxarifado, do
controle de compras, do controle de licitações e da folha de pagamento. Faz-se
necessária ainda a contratação de softwares de qualidade pelo motivo de eliminar
controles manuais de vários processos administrativos, como é o caso do protocolo, bem como, disponibilizar na Internet dados importantes, tanto para o cidadão,
quanto para os servidores, como é caso dos processos e dos holerites.

5.2 – A sessão será suspensa para a apresentação da prova de conceito, que
acontecerá até o quarto dia útil à abertura dos envelopes, a partir das 09hrs00min,
desde que não haja recurso interposto, neste caso, deverá aguardar a decisão
final do recurso para agendar a prova de conceito.
5.3 – Serão então analisadas as funcionalidades do sistema de informática, pelos integrantes da Comissão Técnica nomeada pela Administração para essa finalidade, através da demonstração do sistema ofertado, de modo a observar as
especificações constantes neste Anexo, por meio da simples conferência do atendimento ou não aos REQUISITOS TECNOLÓGICOS e aos REQUISITOS OBRIGATÓRIOS (nativos) e às funcionalidades OBRIGATÓRIAS e DESEJÁVEIS
(customizados) requeridas.
5.4 – O sistema informatizado ofertado deverá atender as funcionalidades no item
9 por ocasião dos testes realizados para o fim de homologação sendo de caráter
obrigatório e eliminatório.
5.5 – O sistema informatizado ofertado, como forma de atendimento, poderá apresentar no máximo 10% (dez por cento) das funcionalidades customizado para
cada Módulo e as demais nativos.
Entende-se por:
“Forma de Atendimento Nativo” quando a funcionalidade do Sistema Informatizado ofertado atender por completo os requisitos funcionais e não funcionais, sem
a necessidade de alteração das mesmas no código fonte do sistema, aceitando
somente parametrizações para adaptação à realidade do PAULIPREV.
“Forma de Atendimento Customizado” quando a funcionalidade do Sistema Informatizado ofertado necessitar de ajustes além da parametrização ou que de
alguma forma não atende por completo os requisitos funcionais e não funcionais.
5.6 – As demonstrações serão sucessivas, observando-se a mesma ordem em
que se encontram neste Anexo, devendo ser feitas em equipamentos da própria
licitante, inclusive periféricos e, havendo necessidade, a Administração disponibilizará acesso à “internet”.
5.7 – A apresentação do sistema deverá ser feita em até 1 (um) dia, caso as demonstrações não possam ser finalizadas no mesmo dia, poderá ser dada continuidade no dia seguinte, lavrando-se em Ata as ocorrências até o momento da paralisação. Este procedimento será acompanhado pelo servidor responsável do setor
correspondente, devidamente designado para apoio durante a sessão, podendo
também ser assistido pelas demais licitantes, desde que não causem tumulto ou
mantenham comportamento inadequado durante as demonstrações.
5.8 – Não deverão ser feitos questionamentos durante as demonstrações, para
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que possa ser devidamente cumprido o prazo especificado para a apresentação,
porém a licitante classificada em primeiro lugar deverá usar este anexo como um
checklist, demonstrando item a item.

da solução devem estar aptos a utilizar os recursos da ferramenta, das aplicações
e os administradores devem ser capazes de efetuar a operação e configuração
básica da solução.

5.9 – Terminada a demonstração do sistema, a Administração, por meio do servidor responsável pelo setor correspondente, manifestar-se-á pela sua aprovação
ou reprovação, sendo que, nesse último caso, deverá especificar as funcionalidades que entendeu não terem sido atendidas, ouvindo também eventuais apontamentos por parte das demais licitantes, que poderão se manifestar na ata ou incluir na ata um anexo constando os tópicos que entendeu oportuno se manifestar
quanto aos desatendimentos.

8.6 – A CONTRATANTE fornecerá toda a infraestrutura necessária para a realização dos treinamentos in company.

5.10 – Se a participante deixar de atender conforme item 5.5 para as demonstrações do sistema de cada modulo, será desclassificada, refazendo-se todos os
procedimentos para a segunda colocada, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proponente que atenda todos os pré-requisitos do Edital e deste Anexo.

9. Plataforma dos Sistemas
9.1 – Os referidos sistemas de informação devem operar com arquitetura cliente/
servidor. O cliente deverá ser Desktop e/ou WEB, não sendo permitido sistemas
em modo texto. As estações de trabalho executarão os softwares através de sistema operacional Windows 10 64 bits com memória máxima de 2GB.
9.2 – Deverá utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional multiusuário, que utilize linguagem SQL para manipulação e definição de dados.

5.11 – Será juntada aos autos as manifestações sobre o atendimento ou não das
especificações contidas no Edital, sendo que o prazo para a interposição de recurso terá início apenas após a decisão acerca do procedimento.

9.3 – Nenhum componente, módulo, sistema proprietário, banco de dados, software de terceiros, sistema operacional, instalado nas estações de trabalho ou no
servidor, deverão depender de aquisição de licença por parte do contratante;

5.12 – Verificado o atendimento das especificações do objeto e aprovada a demonstração da prova de conceito, a proponente será declarada vencedora definitiva.

9.4 – O sistema não deve possuir dependência de um servidor Active Directory.

6. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de Recurso
Próprio consignado no Orçamento, para o exercício de 2019 do Pauliprev, cujos
programas de trabalho e elemento de despesa está prescrito na seguinte Dotação
Orçamentária: 03.03.01.01.122.0023.2040.3.3.90.40.01.
7. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. O início da prestação de serviços será imediato, após a emissão da Ordem de
Serviço por parte do Pauliprev.
7.2. O início da implantação deverá ser realizado imediatamente após a assinatura do contrato, e deverá ser totalmente implantado, em pleno funcionamento no
prazo de 60 (sessenta) dias. Os prazos poderão ser prorrogados mediante fato
devidamente justificado e aceito pela Administração
7.2.1. Neste mesmo prazo de 60 (sessenta) dias a empresa deverá realizar o treinamento dos servidores que utilizarão os softwares conforme item 8 deste termo.
7.3. Todos os serviços deverão ser executados com fiel observância das normas
técnicas aplicáveis, sob responsabilidade direta da contratada.
8. Treinamento In Company
8.1 – Consiste em Turmas de Treinamento com até 10 servidores da CONTRATANTE, no âmbito teórico/prático, Solução Integrada de Gestão de Recursos Humanos e Gestão Previdenciária. Treinamentos estes que deverão ser realizados
nas dependências da CONTRATANTE. O conteúdo programático do treinamento
relacionado à gestão de ambiente deverá abranger, no mínimo, informações necessárias à configuração de níveis de acesso e segurança para os usuários, bem
como ao gerenciamento do conteúdo publicado na solução.
8.2 – Os treinamentos serão prestados nas dependências da CONTRATANTE no
PAULIPREV, em data e horário por ele definidos.
8.3 – O treinamento deverá ser presencial e dividido em etapas. O treinamento
não poderá ser meramente expositivo. Deve contemplar também o uso prático da
solução e o desenvolvimento de estudos de caso. As instalações e equipamentos
serão providos pela CONTRATANTE.

9.5 – O sistema deve ser multiusuário permitindo acessos concorrentes sem comprometer a integridade dos dados.
9.6 – O sistema não deve utilizar hardware para controle de licenciamento (‘hardlocks’).
9.7 – O sistema deve efetuar registro das operações efetuadas e permitir a consulta a esse registro.
9.8 – O banco de dados deverá obrigatoriamente ser instalado em servidor e/ou
máquina pertencente ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de
Paulínia – PAULIPREV, estabelecido pelo Departamento de Informática, sendo
que a senha de administrador do servidor e a senha de administrador do banco de
dados ficarão sob a posse desta Entidade Previdenciária.
9.9 – O sistema deve possuir controle de acesso para usuários, com senha exclusiva para cada usuário, permitindo configuração de tipo de acesso (inclusão,
alteração e exclusão) para cada funcionalidade do sistema.
9.10 – Deve estar incluído licenciamento para todos os funcionários de interesse
da PAULIPREV, que este julgar necessário para a realização dos trabalhos a serem feitos utilizando o sistema.
9.11 – A resolução máxima de monitor deverá ser de 1366x768 pixels.
9.12 – A contratada deverá realizar os procedimentos necessários para instalação
do sistema nas estações e suporte no decorrer do contrato.
9.13 – A contratante utiliza o sistema operacional do servidor WINDOWS SERVER
2012 – STANDARD. Em caso de uso de sistema operacional diverso, a contratada
deverá fornecer todas as licenças de software necessárias para a implementação
de seu software.
10. DA ESPECIFICAÇÃO
10.1. Descrição dos Módulos
10.1.2 Módulo de Cadastro:
Forma de
atendimento
Requisitos funcionais

8.4 – O treinamento e o material didático devem ser apresentados em língua portuguesa.
8.5 – Os serviços de treinamento previstos têm por propósito capacitar servidores
na administração, no uso pleno da solução. Ao final dos treinamentos, os usuários

Nativo

Customizado

Permitir registro, atualização e consulta dos dados dos segurados e beneficiários;
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5. Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal,
com redação da EC nº 41/2003;
6. Art. 2° da Emenda Constitucional 41/2003;
7. Art. 3° da Emenda Constitucional 41/2003;
8. Art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 c/c com artigo 2º
da EC nº 47/05;
9. Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Possibilitar simulação de Abono de Permanência em todas as
regras de aposentadorias.
Possibilitar simulação de aposentadorias contendo todas as
regras previstas em Lei, sem a necessidade prévia de documentação, conforme legislação vigente e tempo de serviço previamente cadastrado.
Emitir todos os anexos exigidos pelo Tribunal de Contas de São
Paulo.
Controlar elegibilidades de todas as regras vigentes.
Apurar o Tempo de Contribuição, de acordo com a legislação
vigente.
Possibilitar conversão e revisão de benefícios.
Possibilitar regras de concessão parametrizáveis.
Permitir impressão detalhada da memória de cálculo de concessão.
Incluir automaticamente na folha de pagamento de benefícios
as novas matrículas geradas após a concessão do benefício,
bem como atualizar os valores de proventos em caso de revisão
de benefício.
Possibilitar análise, concessão e manutenção de benefícios
conforme legislação vigente.
Manter em cadastro com possibilidade de consulta e cálculo de
revisão de benefício a sua composição (padrão, incorporações
e vantagens).
Possibilitar emissão de relatórios de aposentados por período
e por tipo de aposentadoria, para fins de acompanhamento e
monitoração dos processos.
Fazer o cálculo da aposentadoria pela média contributiva e pela
paridade, com as vantagens pecuniárias e seus respectivos valores.
Emitir o demonstrativo de cálculo de vantagem pessoal e a certidão comprobatória de direitos e vantagens.
Fazer o cálculo da pensão.
Emitir relatórios das pensões decorrentes de servidores aposentados e de servidores na atividade.
Emitir relatórios das pensões por período.

Permitir cadastro, atualização, exclusão e consulta dos dados
dos dependentes previdenciários;
Permitir cadastro, atualização, exclusão e consulta dos dados
dos pensionistas e aposentados;
Permitir consultar dados por nome do titular ou dependente por
número de matrícula ou CPF;
Possibilitar a impressão de ficha cadastral de ativos, inativos,
pensionistas e dependentes dentro de layout estabelecido pelo
Instituto;
Possibilitar o cadastro e pesquisa dos Segurados através da
biometria;
Possibilitar cadastro do histórico de trabalho dos servidores tanto atual quanto em empresas anteriores, destacando o tempo
em Regime Geral de Previdência Social e outros Regimes Próprios de Previdência Social, além de sua especificação quanto
ao vínculo empregatício, tipo da empresa. Para empregos públicos, a esfera em que trabalhou;
Permitir registro, atualização e consulta dos dados dos órgãos
empregadores;
Possibilitar registro, controle e emissão de relatórios do recadastramento anual de ativos, inativos e pensionistas, inclusive
formulário e comprovante de recadastramento;
Controlar as massas de recadastramento, com data de envio de
solicitação, data de retorno e pendências;
Permitir a criação de massas de recadastramento, de acordo
com filtros solicitados pelo usuário;
Possibilitar administrar, registrar e importar dados referentes a
vida funcional do servidor ativo, assim como o acompanhamento de todos os trâmites de servidores aposentados, pensionistas
e dependentes;
Crítica de duplicidade de inscrição previdenciária para fins de
verificação em casos não legalmente acumuláveis;
Manter histórico por segurado/beneficiário (ativos, licenciados,
cedidos, inativos e pensionistas);
Manter registro temporal de dependentes e respectivas situações de dependências;
Possibilitar manutenção dos dados pessoais dos pensionistas e
aposentados, bem como a consulta dos mesmos;
Possibilitar manutenção dos dados pessoais e financeiros, de dependente e/ou beneficiários, bem como a consulta dos mesmos;
Armazenar de forma digital os documentos pessoais do servidor, tais como RG, CPF, certidões;
Armazenar de forma digital os documentos pessoais do dependente do servidor, tais como RG, CPF, certidões;
Possuir controle de acesso por biometria (impressão digital ou
outro) para acesso ao sistema;
Armazenar e controlar o acesso do servidor ao sistema através
da impressão digital ou outro;
Armazenar e controlar o acesso do dependente através da impressão digital ou outro;
Permitir integração com o COMPREV (MPAS/INSS);

10.1.4 Módulo de Protocolo:

Requisitos funcionais

Possuir integração com módulo de Cadastramento.

10.1.3 Módulo de Simulação e Concessão de Benefícios:

Requisitos funcionais

Permitir concessão de todos os tipos de benefícios previstos
na lei, como:
2. Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação
da EC n° 41/2003;
3. Art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, com redação
da EC nº 41/2003;
4. Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal,
com redação da EC nº 41/2003;

Forma de
atendimento
CustoNativo mizado

Possuir integração com módulo de Folha de Pagamento
Forma de
atendimento
CusNativo tomizado

Possuir integração com módulo de Concessão de Benefícios
Possibilitar cadastrar tipos de documentos.
Possibilitar cadastrar estágios de documentos e processos.
Possuir controle de requerimentos.
Controle de entradas de documentos.
Controle de movimentações dos documentos.
Possuir relatórios e consultas de todos os processos e documentos tramitados no PAULIPREV
10.1.5 Módulo de Atendimento ao Servidor:
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Requisitos funcionais
Possibilitar o atendimento das solicitações aos servidores: alteração de cadastro, modificação de grupo familiar;
Possibilitar aos servidores simulações de todos os cenários de
aposentadoria previstos na legislação vigente;
Possibilitar aos servidores a emissão de documentos: contracheque, boleto bancário, extratos.

Forma de
atendimento
CustoNativo mizado

10.1.6 Módulo de Folha de Pagamento dos servidores ativos:

Requisitos funcionais
Pesquisas de servidores por nome completo ou parcial;
Validação de dígito verificador CPF e PIS/PASEP;
Cadastramento de contribuintes individuais, e, transportadores
autônomos para inclusão automática no software SEFIP/Padrão Caixa Econômica Federal (CEF);
Cálculo de férias automatizado;
Geração e emissão de programação de férias, bem como relatórios;
Cálculo de rescisão automatizado;
Geração e emissão de recibos de rescisão;
Armazenamento de informações do cadastro funcional por tempo indefinido;
Pesquisa de dados de qualquer competência passada desejada;
Armazenamento de informações financeiras por tempo indefinido;
Pesquisas de dados de qualquer competência desejada;
Cálculos automáticos de remunerações e descontos;
Geração de arquivo de líquido bancário para crédito em conta
corrente em meio magnético (on line) em mais de uma conta,
por instituição bancária;
Geração de arquivo para cadastramento de servidores no PASEP (padrão Banco do Brasil);
Geração de dados para convênio PASEP;
Geração do arquivo FGTS/ INSS – “SEFIP” conforme padrão
Caixa Econômica Federal (CEF);
Geração e emissão da Folha de Pagamentos;
Cálculo automático de décimos Incorporados e suas médias;
Cálculo automático de médias férias indenizadas e/ ou proporcionais do período aquisitivo;
Geração e emissão de recibos de pagamentos (holerites);
Geração e emissão da Relação Bancária (borderô), com opção
do número de CPF;
Geração e emissão de Resumo Contábil obedecendo ao padrão determinado pelo TCESP e, as respectivas dotações orçamentárias;
Recálculo de servidores com mais de um vínculo com a Contratante (INSS, Previdência Própria e IRRF);
Geração e emissão de Demonstrativo de Pagamento Prestação
de Serviço (IN INSS/DC nº 89/2003);
Geração e emissão de etiquetas parametrizáveis pelo próprio
usuário;
Importação de arquivo PASEP para pagamento abono/rendimento em folha de pagamento;
Geração de arquivo para RAIS;
Geração de Arquivo para DIRF;
Geração e emissão de Informes de Rendimentos;

Forma de
atendimento
CustoNatimizavo
do

Geração e emissão de Relatório de Motivos de Afastamentos
para RAIS;
Inclusão de dados externos para DIRF;
Geração e emissão de Relatório de dados da RAIS;
Geração e emissão de Relatórios de Dados DIRF;
Geração e emissão de Tabelas de Códigos de Retenção de
IRRF;
Geração e emissão da Certidão Tempo de Serviço e os anexos
I, II e III da Portaria 154/2008 do MPS;
Importação de arquivos textos (Convênios);
Controle de afastamento e retorno de empregados e/ou servidores;
Geração e emissão de Relatórios de Afastamento por Médico;
Geração e emissão de Relatórios de Atestados;
Permitir a apuração de todas as rubricas de proventos, descontos, tais como: pensão judicial, pensão por morte, entidades
externas, IR, entre outras;
Possibilitar a geração de informações para DIRF para importação pelos programas disponibilizados pela Receita Federal do
Brasil para este fim e Informe de Rendimentos;
Possibilitar o cálculo de reajustes retroativos com o cálculo
do(s) respectivo(s) complemento(s);
Possibilitar a manutenção dos dados financeiros dos pensionistas, bem como a consulta dos mesmos;
Possibilitar a geração de Contracheques, DIRF, Informe de
Rendimentos e outros;
Alterar automaticamente os parâmetros vinculados, por exemplo,
ao salário mínimo, quando houver alteração deste no sistema;
Relatório de dados estatísticos com gráficos dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas por faixa etária, por faixa remunerações/benefícios, por quantidade de servidores e data de início
do benefício e de admissão;
Controle de Pagamento de pensão alimentícia, constando o
percentual determinado pela justiça;
Folha de Pagamento Complementar;
Reajuste retroativo de vencimentos, efetuando automaticamente a diferença na folha de pagamento;
Geração e emissão dos relatórios dos convênios, com a soma
dos servidores e a soma dos descontos;
Cadastro CBO;
Controle de adicional de tempo de serviço, bem como automatizar seu cálculo e sua concessão, observando os percentuais
diferenciados, conforme legislação municipal específica, e com
a possibilidade de impressão dos servidores que adquiriram o
benefício após cálculo da folha de pagamento;
Progressão automática no Plano de Cargos e Salários;
Controle de Avaliação de desempenho;
Calcular o impacto financeiro na ocasião de reajuste salarial;
Cadastro de servidores às respectivas secretarias e locais de
trabalho;
Emissão de ficha financeira;
Cadastro de proventos e descontos;
Resumo da folha de pagamento com filtro por mês e por ano
por vínculo, secretária e departamentos;
Registro dos afastamentos sem remuneração efetuados pelo
servidor;
Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual e patronal da Previdência, gerando os arquivos necessários para envio das informações aos órgãos responsáveis,
permitindo que sejam parcial (por servidor) ou geral;
Possibilitar a emissão de ficha cadastral, com inclusão de fotos,
com seus respectivos dependentes;
Possibilitar o controle completo de qualquer outro benefício a
ser implantado pelo Município;
Demonstrativo de pagamento (holerite) para pensionistas judiciais;
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Possibilitar fazer manutenção nos dias de direito de férias e licença prêmio;
Possibilitar ter rotina de fechamento de folha, impedindo recálculos, assim que executar essa rotina;
Emitir relação de quadro de vagas;
Emitir relação de servidores em atividade por período;
Emitir planilha de lançamentos, permitindo a escolha de eventos que irão compor a planilha;
Possibilitar cadastro de tabelas de vencimentos diferenciadas;
Controlar servidores em estágio probatório e permitir registrar
as avaliações periódicas;
Emissão de identidade funcional;
Permitir registro de leis de concursos públicos com suas respectivas datas de validade;
Permitir registro de concursos públicos por função com sua
data de homologação;
Emissão de extratos das contribuições;
Contagem de tempo de serviço e contribuição para efeito de
aposentadoria;
Transferência de servidores entre Entes Públicos levando todo
o histórico do servidor;
Tabulação dos dados cadastrais dos servidores para o atuário
efetuar a avaliação atuarial;
Leitura e parametrização do arquivo SISOB;
Ficha de atualização cadastral de servidores ativos;
Tabela de controle de índice, teto de contribuição do INSS e
Município e salário mínimo federal e municipal;
Permitir o cadastramento de contratos de trabalho (efetivos e/
ou comissionados, estagiários, temporários, cedidos), permitindo o cadastramento de diversos contratos para um mesmo
servidor;
Permitir o cadastramento de normas e atos legais;
Permitir o registro de atos de elogio, advertência e Punição;
Permitir a criação\manutenção de organogramas múltiplos
(operacional);
Cálculo automático de redutor constitucional (EC 41 Orientação
Normativa SPS nº 001/2008);
Cálculo automático do INSS – Aposentadoria Especial (Exposição a Agentes Nocivos);
9.1.7 Módulo de Folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas

Requisitos funcionais
Dados pessoais, endereço, histórico funcional atual e anterior.
Controle e atualizações dos cadastros dos segurados inativos,
com controle automático para Salário Família e Imposto de Renda;
Cadastro de dependente, dados pessoais, endereço, vinculação
aos cadastros dos inativos;
Pesquisas de beneficiários por nome completo ou parcial;
Validação de digito verificador CPF e PIS/PASEP;
Armazenamento de informações do cadastro funcional por tempo
indefinido;
Pesquisa de dados de qualquer competência passada desejada;
Armazenamento de informações financeiras por tempo indefinido;
Pesquisas de dados de qualquer competência desejada;
Geração de arquivo de líquido bancário para crédito em conta
corrente em meio magnético (on line) em mais de uma conta, por
instituição bancária;
Geração e emissão da Folha de Pagamentos de benefícios e
auxílios;

Forma de
atendimento
CusNatitomivo
zado

Cálculo automático de décimos Incorporados;
Geração e emissão de recibos de pagamentos (holerites);
Geração e emissão da Relação Bancária (borderô), com opção
do número de CPF;
Geração e emissão de Resumo Contábil obedecendo ao padrão
determinado pelo TCEMG e, as respectivas dotações orçamentárias;
Recálculo de beneficiários com mais de um vínculo com a Contratante (INSS, Previdência Própria e IRRF);
Geração e emissão de etiquetas parametrizáveis pelo próprio
usuário;
Geração de Arquivo para DIRF;
Geração e emissão de Informes de Rendimentos;
Inclusão de dados externos para DIRF;
Geração e emissão de Relatórios de Dados DIRF;
Geração e emissão de Tabelas de Códigos de Retenção de IRRF;
Importação de arquivos textos (Convênios);
Possibilitar o cálculo e controle dos pagamentos dos benefícios
concedidos aos participantes (servidores) de cada plano previdenciário;
Permitir a apuração de todas as rubricas de proventos, descontos, tais como: pensão judicial, pensão por morte, entidades externas, IR, entre outras;
Possibilitar o controle de situação do benefício (ativo, suspenso,
cancelado);
Possibilitar a geração de informações para DIRF para importação
pelos programas disponibilizados pela Receita Federal do Brasil
para este fim e Informe de Rendimentos;
Administrar os benefícios concedidos por paridade e sem paridade, inclusive no que diz respeito a forma de correção diferenciada
para cada um dos tipos acima;
Possibilitar o cálculo de reajustes retroativos com o cálculo do(s)
respectivo(s) complemento(s), por tipo de reajuste Município e
INSS;
Calcular automaticamente a proporcionalidade do benefício dentro do mês de inclusão ou término, levando-se em conta as respectivas datas, inclusive redistribuindo o valor quando o término
for de uma matrícula componente de um rateio, inclusive cálculo
de reversão de aposentadoria;
Possibilitar a manutenção dos dados financeiros dos pensionistas, bem como a consulta dos mesmos;
Possibilitar a geração de Contra Cheques, DIRF, Informe de Rendimentos e outros;
Permitir o acesso à consulta de proventos e pensões;
Administrar a concessão e o encerramento das cotas de pensão
por morte, tanto para composição de mais de um grupo familiar,
bem como o encerramento da cota, pela maioridade do beneficiário, efetuando o rateio para o novo grupo familiar;
Permitir o pagamento de percentuais diferenciados para cada
beneficiário de um grupo familiar, no pagamento das cotas de
pensão por morte;
Alterar automaticamente os parâmetros vinculados, por exemplo,
ao salário mínimo, quando houver alteração deste no sistema;
Relatório de dados estatísticos com gráficos dos Servidores Inativos e Pensionistas por faixa etária, por faixa remunerações/
benefícios, por quantidade de servidores e data de início do benefício e de admissão;
Controle de Pagamento de pensão alimentícia, constando o percentual determinado pela justiça;
Folha de Pagamento Complementar;
Reajuste retroativo de benefícios, efetuando automaticamente a
diferença na folha de pagamento;
Geração e emissão dos relatórios dos convênios, com a soma
dos beneficiários (aposentados e pensionistas) e a soma dos
descontos;
Calcular o impacto financeiro na ocasião de reajuste salarial;
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Cadastro dos servidores inativos às respectivas secretarias e locais de trabalho;
Emissão de ficha financeira;
Cadastro de proventos e descontos;
Resumo da folha de pagamento com filtro por mês e por ano;

Possuir agendamento de perícia médica e consulta multiprofissional
Possuir reagendamento de perícias médicas.
Possuir resultado de perícias médicas.
Possuir lançamento e cadastramento do servidor que obtiver o
resultado favorável ao beneficio na folha de pagamento.
Possuir relatórios de perícias realizadas por médico.
Possuir relatórios de resultados de perícias médicas.
Possuir relatórios de pessoas que estão de benefícios de auxílio
doença
Possuir alertas para benefícios que necessitam de nova perícia
médica.

Calcular e processar os valores relativos à contribuição individual
e patronal da Previdência, gerando os arquivos necessários para
envio das informações aos órgãos responsáveis, permitindo que
sejam parcial (por servidor) ou geral;
Possibilitar a emissão de ficha cadastral, com inclusão de fotos,
com seus respectivos dependentes;
Possibilitar o controle completo de qualquer outro benefício a ser
implantado pelo Município;
Demonstrativo de pagamento (holerite) para pensionistas judiciais;
Possibilitar ter rotina de fechamento de folha, impedindo recálculos, assim que executar essa rotina;
Emitir planilha de lançamentos, permitindo a escolha de eventos
que irão compor a planilha;
Possibilitar cadastro de tabelas de vencimentos diferenciadas;
Cálculo de benefícios previdenciários adequados a todas as
Emendas Constitucionais (20,41 e 47);
Tabulação dos dados cadastrais dos beneficiários para o atuário
efetuar a avaliação atuarial;
Leitura e parametrização do arquivo SISOB;
Controle de pensionistas e seus dependentes;
Ficha de atualização cadastral de servidores inativos e pensionistas;
Tabela de controle de índice, teto de contribuição do INSS e Município e salário mínimo federal e municipal;
Controle de verbas analíticas (composição salarial que deu origem ao benefício) para os servidores inativos e pensionistas que
tem paridade com os servidores ativos;
Incorporação de valores ao benefício;
Simulação de folha de pagamento de benefício;
Permitir controle dos inativos e pensionistas que possuem procuração cadastrada, emitindo sinal de alerta pelo menos 30 dias
antes do vencimento;
Permitir controle dos inativos e pensionistas que possuem Termo
de Tutela ou Curatela cadastrada, emitindo sinal de alerta pelo
menos 30 dias antes do vencimento;
Permitir controle dos inativos que percebem cota de salário, emitindo sinal de alerta para exclusão da mesma, quando o beneficiário completar 14 anos;

9.1.9 Módulo de Cadastramento e Arrecadação

Requisitos funcionais
Possuir integração com módulo de Protocolo.
Possuir integração com módulo de Folha de Pagamento
Possuir integração com módulo de Concessão de Benefícios
Possuir integração com módulo de Pericias Médicas
Possuir cadastro dos servidores ativos
Possuir cadastro de cargos.
Possuir cadastro de empregadores.
Possuir lançamento de tempos de Serviços.
Possuir lançamento de salários de contribuição de julho de 94
até a presente data.
Emitir Certidão de Tempo de Contribuição
Emitir histórico contributivo do servidor.
Possibilitar a contribuição de pessoa autônoma que esteja de
licença sem vencimento junto a prefeitura.
Possuir relatórios de resultados de pericias médicas.
Possuir relatórios padronizados para realização do cadastramento
Controle de quem foi recadastrado ou não e qual data foi recadastrado.
11. Local de instalação do software:

11.1 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – PAULIPREV, situado na Av. dos Pioneiros, 86 – Santa Terezinha, na cidade de Paulínia – SP.

Permitir integração com o SISOB (MPAS)
9.1.8 Módulo de Perícia Médica

Requisitos funcionais

Possuir integração com módulo de Cadastramento.
Possuir integração com módulo de Folha de Pagamento
Possuir integração com módulo de Concessão de Benefícios
Possibilitar cadastrar médicos e outros profissionais do setor desejável;
Possibilitar cadastrar CID(Código internacional de Doenças)
Importar banco de dados atualizados do CID-10
Possuir controle de requerimentos. Lançamentos de afastamentos encaminhados pela prefeitura e reabertura de requerimento (caso inapto ou retorno em 60 dias);
Possuir cadastro de agenda dos médicos peritos e profissionais
do setor (enfermeira e assistente social)

Forma de
atendimento
CusNativo tomizado

Paulínia, 15 de outubro de 2019.
Forma de
atendimento
CusNatitomivo
zado

ANEXO II
(modelo)
DECLARAÇÃO
(Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação)
A empresa ..............................., CNPJ nº............................................, aqui devidamente representada pelo Sr(a) ......................................., infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 03/19, dos respectivos documentos e anexos da Licitação. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a serem
tomadas pelo pregoeiro e equipe de apoio ou pela administração do PAULIPREV,
quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos
legais de recursos.
		
Declara para os devidos fins não possuir em seu quadro societário ou empresa
individual, responsáveis ocupante de cargo público com o Município de Paulínia.
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Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no
decorrer do certame, comprometemo-nos a comunicá-los de imediato ao PAULIPREV.
............., ...... de ............... de 2019.
Atenciosamente.
________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ...................................................
ANEXO III
(modelo)
TERMO DE CREDENCIAMENTO
A empresa ____________________________________________________, com
sede à _____________________________________________________, C.N.P.J.
nº _______________, representada pelo(a) Sr.(a) _________________________
_______, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____________________________ (CARGO),
portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº _______________________,
para representá-la perante o PAULIPREV em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 03/19, para a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para
gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, Concessão e simulação de benefícios, protocolo, Perícias médicas, cadastramento e arrecadação, Portal da Transparência da Folha e Contracheque online, prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
do Município de Paulínia – PAULIPREV, conforme termo de referência que
apresenta as especificações e o descritivo dos serviços, contidos no Anexo
I, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.
___________________________________
NOME
______________________________________
R.G
_____________________________________
CARGO
ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
PROCESSO Nº 73/2019
MODELO DA PROPOSTA
(em papeltimbrado da Licitante)
Ilmo. Sr. Pregoeiro
Apresentamos nossa Proposta Comercial, em 01 (uma) via, para a prestação de
serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento,
concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência da folha e contracheque
online, prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender
as necessidades do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – PAULIPREV, baseada nas especificações técnicas, fatores de avaliação e julgamento, quantidades, condições e prazos estabelecidos
no Pregão Presencial n° 03/19 – Processo nº 73/2019.
1. CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS E AINDA DECLARAMOS QUE:
a) Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura
da mesma;
b) Os produtos ofertados atendem aos requisitos citados, conforme itens do Anexo
0I do Pregão Presencial nº 03/2019;
c) O suporte e manutenção técnica para cada um dos Sistemas Aplicativos terá
garantia total a contar da data de emissão do seu Termo de Aceite emitido pela

Diretoria Administrativa/Financeira do PAULIPREV, bem como serão prestados
durante o horário de expediente da contratante que compreende das 08:00 as
16:30 horas, de segunda a sexta-feira, conforme condições e prazos estabelecidos no edital;
d) Nos preços cotados estão incluídos os custos de mão de obra, de todos os
materiais e serviços relacionados ao fornecimento, bem como de todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem
necessárias à perfeita execução do objeto licitado;
e) Durante o prazo do contrato, às nossas próprias expensas, sem quaisquer ônus
para o PAULIPREV, comprometemo-nos a cumprir as condições de suporte e
manutenção estipuladas para os Sistemas Aplicativos.
2. O NOSSO DETALHAMENTO DAS QUANTIDADES, PREÇOS UNITÁRIOS E
TOTAIS:
ITENS
1 – prestação de serviços de fornecimento de licença de uso
de locação de software para gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento,
concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da transparência
da folha e contracheque online, prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV, baseada nas especificações
técnicas, fatores de avaliação e julgamento, quantidades,
condições e prazos estabelecidos no Pregão Presencial n°
03/19 – Processo nº 73/2019.
2.2. Serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal, conforme o termo de referência
apresentado.

Preço Unitário
(em R$)

Preço Total (em R$)
2.9. Preço mensal (em 12 parcelas iguais) da proposta, por extenso: _________
_________________________________________________________________
2.10. PREÇO TOTAL GERAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: ______________
_________________________________________________________________
3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
NOME ___________________________________________________________
ENDEREÇO_______________________________________________________
CEP________________ TELEFONE ___________________________________
E-MAI________________________ CNPJ ______________________________
INSCRIÇÃO ESTADUAL _____________ INSCRIÇÃO MUNICIPAL ___________
4. NOME COMPLETO E CARGO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:_____________________________
(local e data)
(assinatura autorizada, devidamente identificada)
ANEXO V
DEVERÁ SER ANEXADO NO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO
(Sua ausência não será motivo de desclassificação, mas a empresa vencedora deverá elaborar e apresentar na sessão do presente pregão)
A (razão social da empresa) _______________,ME (.......) EPP (......) CNPJ n.º
______________, com sede à________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF,
nacionalidade, função) pelo presente instrumento designa e constitui:
1) RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: o Senhor(es) nome ____
_______________________________________ RG ___________________ CPF
_________________ nacionalidade/função ______________________________.
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curação para tal, no ato da assinatura do mesmo.

tém plenos poderes e informações para firmá-la.

2) PREPOSTO: o Senhor(es) nome______________________ RG_____________
CPF_________________ nacionalidade/função__________________________,
fone/e-mail__________________, o qual, perante o PAULIPREV – Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia, deverá acompanhar o
presente Pregão, fiscalizar, prestar toda assistência e orientação que se fizerem
necessárias, conforme art. 68 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores.

______________, em ___ de _______________ de _________

Local, data e assinatura
...............................…
Assinatura do Responsável legal da empresa
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
(nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica),
interessada em participar do Pregão Presencial nº 03/2019, tipo menor preço
global, do PAULIPREV, declaro, sob as penas da lei, atender as normas relativas
à saúde e segurança do trabalho nos termos do Decreto Estadual nº 42.911/98 e
nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Nº 6.544, de 22 de novembro de
1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, combinado com a Emenda Constitucional nº 20/98.
-------(local e data)-----------(assinatura autorizada)-----------(nome e cargo do signatário)----------(nome da empresa)—(CNPJ)------------(endereço)------ANEXO VII
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
PROCESSO Nº 73/2019
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante), doravante denominado
(licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão nº 03/19 foi elaborada de
maneira independente (pela licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 03/19, por qualquer meio ou
qualquer pessoa;
		
(b) a intenção de apresentar proposta elaborada para participar do Pregão nº 03/19
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão nº 03/19, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 03/19 quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº 03/19
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº 03/19 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
		
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº 03/19
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do PAULIPREV antes da abertura oficial das propostas; e
		
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que de-

ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE, ENTRE SI,
FAZEM O PAULIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E ____________________________.
CONTRATO Nº: 12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 73/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2019
EDITAL Nº: 04/2019
DATA: __/__/2019
VALOR: ______,__ (_______________________________)
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
Pelo presente termo de contrato de prestação de serviços, de um lado o PAULIPREV – Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia,
inscrito no CNPJ/MF nº 04.882.772/0001-55, com sede na Avenida dos Pioneiros, nº 86 – Santa Terezinha, no município de Paulínia, Estado de São Paulo,
representado neste ato por seu Diretor-Presidente, Sr. Marcos André Breda, infra-assinado, nomeado através da portaria 126/2019 de 08/02/2019, doravante
chamada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa __________
____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº __.___.___/______, com sede na Rua _____________, nº _____, Bairro __________, na cidade de _______________, Estado de __________, neste ato representado por
________________, infra-assinado, portador do RG nº ___________________
e do CPF/MF nº ________________, doravante designado simplesmente CONTRATADA, decorrente do Pregão Presencial nº 03/2019, realizada nos termos da
Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, com suas alterações subsequentes e demais normas
complementares, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e que
reciprocamente outorgam e aceitam.
I – DO INTROITO
O presente instrumento rege-se fundamentalmente pela Lei Federal nº 10.520/02,
subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que instituem normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dão outras providências,
estando vinculado ao Processo nº 73/2019 de acordo com a deliberação do Exmo.
Sr. Diretor-Presidente do PAULIPREV exarada naqueles autos e que autoriza sua
lavratura.
II – Do Objeto
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui-se objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para gestão
previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção
e suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento
e arrecadação, portal da transparência da folha e contracheque online, prestação de contas aos órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município
de Paulínia – PAULIPREV, conforme termo de referência que apresenta as especificações e o descritivo dos serviços, contidos no Anexo I do edital de pregão nº
03/2019, processo nº 73/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – Integram e completam o presente Termo de Contrato
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições do Edital do Pregão Presencial nº 03/19, bem como a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o processo nº 73/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – Para a execução deste contrato, nenhuma das partes
poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam
prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda,
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que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
IV – Das definições
CLÁUSULA QUARTA – Constituem-se as seguintes definições:
1. Sistemas Aplicativos: conjunto de módulos executáveis de programas e instruções que constituem o sistema de processamento de dados contratado.
2. Instalação: instalar os Sistemas Aplicativos nos equipamentos preestabelecidos
pelo setor técnico responsável do PAULIPREV.
3. Implantação e cessão de direito de uso por 12 meses: engloba a instalação e
início da operação dos Sistemas Aplicativos, abrangendo todas as tarefas necessárias para sua consecução, como o levantamento de informações disponíveis
da legislação existente, parametrização dos Sistemas Aplicativos de acordo com
as mesmas, treinamento operacional no uso dos Sistemas Aplicativos e início do
funcionamento efetivo.
4. Estruturação e migração de todos os dados: significa migrar todos os dados do
atual sistema da contratante para o banco de dados do sistema contratado, garantindo integridade dos mesmos.
5. Suporte e Manutenção: dar suporte, através dos técnicos aos usuários dos Sistemas Aplicativos. Manutenção consistirá na atualização tecnológica das funcionalidades dos sistemas de gestão, compreendendo desenvolvimentos evolutivos e
corretivos, em função da edição de novas regras, alterações em regimento interno
e estatuto, legislação, instruções do Tribunal de Contas. Disponibilização de novas
versões dos Sistemas Aplicativos contratados, nas quais foram agregadas melhorias ou implementadas novas funções decorrentes de atendimento de atributos
desejáveis, antes não contemplados.
6. Capacitação: prevê a capacitação de usuários e técnicos na operação e uso dos
Sistemas Aplicativos, contemplando todos os recursos propostos.
7. Documentação: conjunto dos manuais dos Sistemas Aplicativos, sendo que
grande parte da documentação é em meio magnético, oferecida em tempo real,
isto é, “on-line” consultada por meio da opção “ajuda”.
8. Cessão de direito de uso: Direito outorgado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, somente para SUA PRÓPRIA UTILIZAÇÃO, de Sistemas Aplicativos em
equipamentos próprios ou eventualmente de terceiros (em caso de locação), sendo a CONTRATADA titular dos direitos autorais e proprietária PARA USO dos Sistemas Aplicativos.
9. Customização: Eventuais alterações e melhorias no sistema que venham ser
necessárias, após a homologação e que, portanto, não estão contempladas neste
Termo de Referência.
V – Da duração e prazo	
CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA cumprirá o contrato observando o prazo
de 12 (doze) meses, contados a partir do dia da assinatura, podendo, se necessário, a critério da CONTRATANTE, ser prorrogado por iguais períodos, sucessivamente, até o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, tudo em conformidade com o
Art. 57, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
VI – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE
CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global
de R$............................... (..........................), mediante a apresentação de fatura e
documentos fiscais obrigatórios, dentro do prazo de validade, referente à cessão
do direito de uso dos Sistemas de Gestão Pública acima descritos, bem como
demais especificações contidas na cláusula primeira, nas seguintes condições:
1. No valor global estão inclusos todos os serviços relativos ao objeto, destacadamente aqueles que se referem ao suporte técnico e manutenção aos Sistemas
Aplicativos, os quais serão prestados durante a vigência contratual.
2. O valor global acima citado será dividido em 12 (doze) parcelas iguais a R$
.................... (..................................), pagas mensalmente, sendo que a primeira

parcela estará condicionada à emissão do termo de aceite definitivo do objeto,
emitido pelo setor de informática da CONTRATANTE.
3. Prazos para a emissão dos Termos de Aceite e Pagamentos:
3.1. O pagamento mensal obedecerá aos prazos constantes do item 16.1 do Edital, conforme Proposta Comercial, sendo que após a conclusão de cada uma das
etapas e comprovadas suas execuções, serão feitas as conferências técnicas e o
pagamento será liberado pela CONTRATANTE imediatamente após a emissão do
Termo de Aceite Definitivo.
3.2. Caso haja necessidade de deslocamentos, correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de locomoção, transporte e estada dos profissionais da
mesma quando em serviço.
3.3. Nenhuma fatura será paga sem que o termo de aceite do objeto seja emitido
pela Assessoria de Informática da CONTRATANTE, que atestará a realização efetiva e completa a que ele se referir.
4. Quaisquer modificações dos “softwares” aplicativos incluindo regras de negócio,
formas de trabalho, módulos, etc., caso necessária por exigências legais (independente da esfera) e/ou judiciais (independente da esfera) e/ou do Tribunal de Contas e/ou do Ministério Público, e/ou de alterações em regimento interno e estatuto
não deverão ensejar a cobrança de valores adicionais para a CONTRATANTE,
independente da fase do contrato.
4.1. Consideram-se customizações e/ou melhorias as inclusões/alterações de funcionalidade e/ou modificações na forma de operação para agilizar ou tornar mais
fáceis operações sistêmicas/organizacionais/procedimentais. As customizações
e/ou melhorias não serão passíveis de cobranças e/ou custos adicionais para a
CONTRATANTE, independente da fase do contrato
4.2. Na hipótese da CONTRATANTE necessitar do desenvolvimento de novas rotinas, módulos, alterações na estrutura dos sistemas objeto desta licitação, treinamentos adicionais ou outros serviços aqui não especificados, estes deverão ser
orçados pela contratada e sua execução deverá ser previamente aprovada pela
CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
5. As partes poderão, havendo interesse, ao término do prazo de vigência, renová-lo dentro dos limites da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo
ocorrer revisão do valor pago em conformidade com o índice oficial IPCA, servindo
o mesmo índice para outras correções ou pagamentos em atraso, na hipótese de
inadimplência da CONTRATANTE.
6. Nos preços mencionados estão inclusas todas as despesas como taxas, impostos, fretes deslocamentos de pessoal e manuais.
7. O pagamento será atendido com recursos provenientes da verba dotada no
orçamento municipal sob nº 03.03.01.01.122.0023.2040.3.3.90.40.01 – Outros
serviços de terceiros pessoa jurídica – locação de software.
8. Constatando-se alguma incorreção nas notas fiscais e/ou faturas ou qualquer
outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a
partir da respectiva regularização.
9. Os valores dos tributos incidentes sobre os Sistemas Aplicativos ora contratados poderão ser destacados na respectiva nota fiscal e/ou fatura, sempre que
a legislação tributária o permitir, sendo certo que, no preço ajustado, já estarão
inclusos os valores dos referidos tributos.
VII – Do Regime Jurídico Contratual
CLÁUSULA SÉTIMA – Nos termos da Lei, compete, como prerrogativa unilateral,
à CONTRATANTE, quanto ao contrato ora entabulado:
a) Fiscalizar-lhe a execução
b) Aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do ajuste.
VIII – Das Obrigações das partes
CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA obriga-se a:
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1. Cumprir os serviços através de profissionais qualificados, de acordo com o perfil
previsto, conforme as necessidades e na forma indicada pelo CONTRATANTE.

informações sobre a forma de utilização dos protocolos de comunicação utilizados, apresentando estrutura e layout do sistema.

2. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas
referentes a transporte aéreo, translados, hospedagens, alimentação e pagamento de diárias e outros afins, no atendimento a execução dos serviços descritos no
termo, durante toda a vigência contratual.

18. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de
qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis;

3. Executar a instalação, configuração, parametrização, processamento assistido
e demais atividades necessárias à implantação do Sistema no prazo estabelecido
no item 18.2 do Edital, ou seja, de até 60 (sessenta) dias corridos, a partir da
data da assinatura do presente contrato;
4. Realizar as customizações necessárias para implantação visando à adequação
das funcionalidades as características do Instituto de Previdência do Município de
Paulínia.
5. Exercer a manutenção corretiva do sistema para adaptação às alterações legais
inerentes às funcionalidades do sistema, durante toda a vigência do contrato, devendo executar as atualizações que se fizerem necessárias para o perfeito funcionamento e enquadramento do sistema as mudanças nas legislações.
6. Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades constantes do
objeto do contrato.
7. Disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas técnicas mensais, cumulativas, para
eventuais alterações e customizações no sistema que venham ser necessárias,
após a homologação do sistema e, portanto, não contempladas no Termo de Referência Anexo I do edital.
8. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação.
9. Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão
de serviços.
10. Disponibilizar manual de instrução, na forma impressa e por meio eletrônico,
com as funcionalidades do sistema em português, detalhando as telas e respectivas funções em todos os módulos do sistema para suporte aos responsáveis, por
parte da contratada (na forma de passo a passo);
11. Dispor de treinamento sobre a utilização do sistema, contemplando todas as
suas funcionalidades, para no mínimo 10 (dez) usuários indicados pela CONTRATANTE objetivando a plena capacitação destes, inclusive treinamentos conforme
demanda e necessidade dos usuários.
12. Oferecer Suporte Técnico por telefone e via e-mail para elucidação de dúvidas
quanto ao funcionamento e operacionalização do sistema em horário comercial.
13. Efetuar serviço de manutenção corretiva, tendo o prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas após o recebimento da abertura do chamado, acionado por meio
de telefone, fax ou mensagem eletrônica, para correção das falhas apresentadas;
14. Oferecer suporte técnico local com visita pessoal se necessária mediante chamados acionados com atendimento técnico por meio de telefone, fax ou mensagem eletrônica, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
15. Exercer a manutenção evolutiva do sistema quando houver alguma versão
mais moderna, com manutenção corretiva sempre que necessário durante a vigência contratual, com realização de testes após qualquer alteração efetuada, antes da liberação de novas versões para homologação, informando à Contratante
sobre todas as atualizações realizadas;
16. Fazer as atualizações dos manuais paralelamente às atualizações de versões
do software;
17. Documentar o processo de instalação, bem como fornecer informações técnicas sobre as características de hardware e software necessários à execução do
sistema, com linguagem de programação, versão do banco de dados utilizado,
módulos e ambientes de sistema utilizado, devendo haver ainda descrição detalhada de todos os campos e tabelas que compõem o banco de dados, junto com

19. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, as partes do
objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções quando
da execução dos serviços, em no máximo 05 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da notificação expedida pela fiscalização do serviço;
20. Garantir além da prestação de serviços específicos, requisitos mínimos de
padrão de qualidade do serviço prestado;
21. Permitir acesso ao contratante de todas as informações pertinentes ao contrato, no que diz respeito ao que julgue necessário conhecer ou analisar, como o
conteúdo e forma de uso do sistema;
22. Efetuar manutenção e suporte pelo período de vigência do contrato, devendo
as manutenções preventivas ter no mínimo 1 (uma) visita presencial mensal no
PAULIPREV ou nos locais indicados por esta.
CLÁUSULA NONA – A CONTRATANTE obriga-se a:
1. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das
tarefas.
2. Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à
CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização.
3. Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA examinem ou provoquem
qualquer alteração nos serviços do presente objeto.
4. Não ceder, em nenhuma hipótese, os direitos, usos e obrigações sem o conhecimento e autorização prévia da CONTRATADA;
5. Não utilizar o produto em evidência, em quaisquer eventos, promoções ou publicações, sem autorização prévia e por escrito da CONTRATADA;
6. Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificação da
CONTRATADA, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma;
7. Testar, após a instalação dos Sistemas Aplicativos, o seu funcionamento, na
presença e com a assistência técnica da CONTRATADA para dar à mesma a aceitação expressa;
8. Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus empregados
ou pessoas às quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e dados dos Sistemas Aplicativos sejam corretamente manuseados, de modo
a não violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, proteção e segurança dos Sistemas Aplicativos. No caso de alguma violação se consumar contra a sua vontade e sem seu conhecimento prévio, a CONTRATANTE
dará conhecimento dos fatos à CONTRATADA, além de empreender as ações
necessárias no sentido de sustar ou anular a situação de violação;
9. Proteger todos os programas com os respectivos dados, contidos nas máquinas
ou ambientes designados e informar a CONTRATADA sobre as mudanças que
ocorrerem, relacionadas às versões originais dos Sistemas Aplicativos, na CONTRATANTE;
10. Formar equipes para trabalharem com os consultores da CONTRATADA no
processo de implantação;
11. Permitir a qualquer tempo o acesso restrito da CONTRATADA ao ambiente
definido para instalação dos Sistemas Aplicativos.
IX – Do aceite
CLÁUSULA DÉCIMA – Os Sistemas Aplicativos serão aceitos:
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1. Após a comprovação da execução de cada etapa do objeto da licitação, conforme prazos previstos no item 18.1 do edital, haverá conferência através do Técnico
de TI da CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A CONTRATADA garante à CONTRATANTE a
entrega de todos os arquivos, documentos e prestações de contas aos Tribunais,
referentes aos dados processados pelo PAULIPREV até o final do contrato.

2. A implantação de cada Sistema Aplicativo contendo os itens obrigatórios, bem
como a estruturação das bases de dados e capacitação de usuários, deverão
cumprir com o previsto a fim de não gerar conflitos e atrasos que impliquem no
descumprimento do prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos.

XII – Da propriedade

3. Após a conclusão de todas as etapas e respectivos prazos, haverá a emissão
do Termo de Aceite Definitivo Global.
X – Do treinamento
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O treinamento para os usuários e técnicos da
CONTRATANTE consistirá de:
1. Capacitar usuários da CONTRATANTE a operar os Sistemas Aplicativos plenamente, utilizando todos os recursos propostos;
2. Capacitar o técnico responsável da CONTRATANTE na manutenção operacional dos Sistemas Aplicativos;
3. O treinamento será realizado em local definido pela CONTRATANTE, em horários a serem definidos pela mesma;
4. A CONTRATADA deverá instalar os Sistemas Aplicativos, para treinamento bem
como prover o material didático e os manuais necessários, idênticos àqueles usados nos Sistemas Aplicativos;
5. A CONTRATANTE deverá atestar o treinamento, depois de concluído.
XI – Do suporte e manutenção
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os atendimentos referentes à Suporte e manutenção serão realizados pela CONTRATADA:
1. Por meio de contato telefônico, internet ou outros meios de comunicação remota.
2. Detectados erros nos Sistemas Aplicativos fornecidos, a CONTRATADA terá
24 (vinte e quatro) horas para diagnosticar a ocorrência e iniciar as ações para
solucionar o problema. Em caso de necessidade de atendimento presencial, o
prazo máximo para atendimento e solução dos problemas, em dias úteis, será de
24 horas, a contar do chamado técnico.
3. Qualquer atendimento relativo ao suporte técnico e manutenção deverá ser
prestado integralmente pela CONTRATADA, ficando vedada a prestação desse
serviço por meio de terceiros, subcontratados, ou demais entidades que possuam
qualquer vínculo técnico ou de direitos comerciais sobre os sistemas contratados.
4. As modificações decorrentes de imposição legal a serem inseridas nos Sistemas Aplicativos serão integralmente concluídas pela CONTRATADA sem ônus
para a CONTRATANTE, de modo que sua implementação ocorra a tempo de ser
atendida a determinação contida na lei, decreto ou regulamento pertinente.
XII – Da garantia
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A CONTRATADA garante o suporte e a manutenção aos Sistemas Aplicativos ora contratados por técnicos devidamente habilitados e credenciados, em horário comercial em dias úteis, durante a vigência
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA garante a CONTRATANTE o
funcionamento e o desempenho normais dos Sistemas Aplicativos ora fornecidos,
conforme especificações técnicas constantes dos respectivos manuais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O disposto na cláusula décima quarta acima não
se aplica, caso o mau funcionamento e desempenho resultarem da utilização indevida dos Sistemas Aplicativos pela CONTRATANTE, ou de força maior ou caso
fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O direito de propriedade dos Sistemas Aplicativos, objeto deste Contrato é exclusivo da CONTRATADA e não se transfere a
CONTRATANTE, devendo esta mantê-la completamente livre de quaisquer reivindicações sua ou de terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Nos Sistemas Aplicativos ora contratados qualquer modificação, adaptação e adição realizados pela CONTRATADA ou pela
CONTRATANTE passarão a ser consideradas, para todos os fins e efeitos, de
propriedade da CONTRATADA, exceção feita as rotinas especiais desenvolvidas
pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA – A CONTRATADA arcará com todas as perdas e danos, incluindo despesas judiciais bem como honorários advocatícios resultantes de ações
judiciais a que a CONTRATANTE for compelida responder caso os Sistemas Aplicativos cedidos em decorrência deste Contrato violarem direitos de terceiros.
XIV – Do uso dos sistemas aplicativos
CLÁUSULA VIGÉSIMA – A CONTRATANTE usará os Sistemas Aplicativos sem
restrições de espécie alguma, salvo aquelas definidas pela CONTRATADA no tocante a sua propriedade, transferência e cessão do Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – A CONTRATANTE compromete-se a não
usar os Sistemas Aplicativos em parte ou na sua totalidade em outros equipamentos senão naqueles autorizados pela CONTRATADA. Caso a CONTRATANTE
decida trocar seus equipamentos por outros compatíveis com os Sistemas Aplicativos ora cedidos, a CONTRATADA, após comunicação prévia da CONTRATANTE, concordará em transferir os Sistemas Aplicativos para as novas máquinas. A
critério da CONTRATANTE, tal transferência poderá ser feita pela equipe técnica
da CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – A CONTRATANTE compromete-se a não
copiar, duplicar ou permitir que qualquer pessoa, empresa ou instituição, mesmo sendo sua subsidiária, copie ou duplique os Sistemas Aplicativos objeto deste
Contrato.
XV – Da alteração contratual
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – O contrato somente poderá ser alterado por
escrito, via aditamento, que se submeterá ao artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações e aos demais aplicáveis à espécie.
XVI – Da Rescisão
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – Este contrato será rescindido pela CONTRATANTE, no todo ou em parte, de pleno direito, em qualquer tempo, isenta de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, se a CONTRATADA:
a) não der cumprimento ou cumprir irregularmente suas cláusulas;
b) ocasionar lentidão no cumprimento de suas obrigações, levando o PAULIPREV
a comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços;
c) paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação;
d) atrasar o início da execução dos serviços, sem justificativa;
e) subcontratar total ou parcialmente o seu objeto, transferir no todo ou em parte
este contrato;
f) desatender as determinações regulares do órgão encarregado de fiscalizar a
execução dos serviços;
g) cometer reiteradas faltas na sua execução;
h) falir, entrar em concordata, tiver sua firma dissolvida ou deixar de existir; i) proceder a alteração social ou modificar a finalidade ou a estrutura da empresa, de
modo a prejudicar sua execução;
j) inobservar a boa técnica na execução dos serviços.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Caso a CONTRATADA dê causa à rescisão
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sem justo motivo do ora contratado, obrigar-se-á a pagar uma multa de 20% do
valor total do contrato, obedecidos, no mais, os ditames dos Artigos 86 a 88, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

garantida por lei e não será em hipótese alguma transferida a CONTRATANTE,
exceção feita conforme estipulado nas cláusulas, décima sétima e vigésima primeira deste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Adotam CONTRATANTE e CONTRATADA,
como motivos de rescisão da avença ora estatuída, o que expressamente determinam os artigos 77 a 81 da mencionada Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
além das condições expressamente estipuladas no presente instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – Todas e quaisquer alterações que venham
a ocorrer nas relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, deverão imediatamente ser formalizadas por instrumentos aditivos a este Contrato, ao qual
farão parte integrante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – Se a culpa da rescisão for imputada exclusivamente à CONTRATADA, ficará esta, em caráter de pena, impedida de participar
de licitações futuras, ficando ainda obrigada ao ressarcimento dos prejuízos a que
der causa, nos termos do Artigo 389 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – Os casos omissos a este Contrato deverão ser negociados entre as partes.

XVII – Fiscalização

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – A CONTRATADA prestará serviços de suporte e manutenção aos Sistemas Aplicativos somente durante o prazo definido
neste documento contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos
trabalhos da CONTRATADA por meio da Diretoria Administrativa/Financeira do
Instituto de Previdência do Município de Paulínia, o que não reduzirá nem excluirá
a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – A CONTRATADA não se responsabilizará
pelos Sistemas Aplicativos caso a base de dados sofra qualquer alteração por
interferência de programas não pertinentes.

Parágrafo único – Nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o servidor Ademílson Peres Gonçalves, exercente do cargo de Operador
de Micro computador encarregado da gestão do presente contrato de serviços.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – Para dirimir as questões oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Paulínia, Estado de São Paulo.

XVIII – Penalidades.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – A CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente estará sujeita à aplicação das sanções previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei
Federal nº 8.666/93 combinada com o art. 7º da Lei 10.520/2002, a saber:
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo
para o fornecimento ou execução contratual;
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia
de atraso acumulada com as multas cominatórias abaixo:
b.1) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias,
assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua
reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento);
b.2) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de
inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante;
c) suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de
contratar com a entidade licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre
outras, nas hipóteses:
c.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
c.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto;
c.3) não mantiver a proposta;
c.4) falhar gravemente na execução do contrato;
c.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de
providências para reparação de erros;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no mínimo 2 (dois) anos e, no máximo, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
entre outros comportamentos e em especial quando:
d.1) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
d.2) comportar-se de modo inidôneo;
d.3) cometer fraude fiscal;
d.4) fraudar na execução do contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – Independentemente das sanções retro, a licitante ficará sujeita, ainda, à composição de perdas e danos causados ao PAULIPREV
e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação feita no mercado, na hipótese
de as demais classificadas não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e
prazos fixados pela inadimplente.
XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Ao outorgar a licença de utilização dos
Sistemas Aplicativos a CONTRATADA expressa que a proteção dos mesmos está

XX – Do Foro

Paulínia, XXXXXXXXXXXXXXXX
____________________________________________________________
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
____________________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Testemunhas:
____________________________		 _________________________
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXXX
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Em papel timbrado da empresa licitante)
Ao
Sr. Pregoeiro
A empresa __________________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº____, com sede na cidade de ____________, à Rua_____
nº ____, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por (nome do
representante legal)___________________, (nacionalidade)___________, (estado civil)__________, RG nº ______ e CPF nº __________, residente e domiciliado
na cidade de ___________, à Rua ______, nº ____, DECLARA SOB AS PENAS
DAS LEIS, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que é microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte ( ), nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/06 – Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte com as alterações contidas na Lei
Complementar nº 147/2014, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 03/2019, realizado pelo PAULIPREV.
Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.
(Cidade), aos _____de___________2019
_______________________________________
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO
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PORTARIA Nº 145/2019

3247-6
4704-0

DECLARAÇÃO DE NULIDADE
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município
de Paulínia em 19/10/2001, resolve:
I – Diante do efeito vinculante e da observância obrigatória por parte deste
Instituto de Previdência à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 209549513.2018.8.26.0000, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 64 de 7 de dezembro de 2017, instituidora de regras especiais de aposentadoria aos servidores
ocupantes do cargo de Guarda Municipal, e a consequência jurídica de nulidade
de pleno direito, DECLARAR A NULIDADE dos atos de aposentadorias concedidos aos seguintes segurados:
Matrícula

Nome

2439-2 ADEMIR PEREIRA
ADILSON OLEGARIO
2987-4
NASCIMENTO
1779-5 AILTON DE SOUZA LIMA
ALEXANDRA APARECIDA
5122-5
BRAZ
ANA LUCIA MARTINS DE
5107-1
CASTRO
ANTONIO SERGIO
2875-4
DEGASPARI
4574-8 DEJALMIR COSTA RIBEIRO
DILEICI APARECIDA
3654-4
QUAIATTI
DONIZETI ANTONIO DE
4254-4
CAMARGO
EDSON GONCALVES
2989-0
FERREIRA
EUDINEI CABRAL DE
4318-4
OLIVEIRA
FRANCISCO ASSIS DE
3130-5
PAULA
2878-9 GERALDO COSTA RIBEIRO
2881-9 GETULIO SILVERIO MOTA
2997-1 GREGÓRIO JOAQUIM LEAL
JOAO GUALBERTO
5335-0
MIGUEL
JOCERLANDIO DE SÁ PE4253-6
DROSA
2441-4 JOEL CARLOS VENTURA
3244-1 JOSE APARECIDO JOANINI
4591-8 JOSE LUIZ DA SILVA II
2438-4 JOSE MILTON LEAL
JOSE RICARDO RODRI4702-3
GUES
4258-7 JOSE SOARES SOBRINHO
4308-7 JOSLEY CRISTIAN MAGATTI
MARCO AURELIO SA3346-4
DOWSKI

Nº ProData da
Nº PorData da
cesso de aposentataria
Portaria
origem
doria
0398/2017 02/04/2018 072/2018 05/04/2018
0137/2018 05/06/2018 141/2018 07/06/2018
0385/2016 02/04/2018 064/2018 05/04/2018
0473/2017 02/04/2018 075/2018 05/04/2018
0103/2014 02/04/2018 059/2018 05/04/2018
0126/2014 06/05/2018 117/2018 10/05/2018
0038/2018 18/04/2018 098/2018 19/04/2018
0492/2017 23/04/2018 102/2018 26/04/2018
0028/2010 02/04/2018 058/2018 05/04/2018
0483/2017 02/08/2018 172/2018 02/08/2018
0030/2016 06/08/2018 188/2018 09/08/2018
0443/2016 02/04/2018 065/2018 05/04/2018
0025/2016 02/04/2018 061/2018 05/04/2018
0212/2017 01/06/2018 129/2018 07/06/2018
1237/2018 31/08/2018 200/2018 06/09/2018
0117/2018 09/06/2018 143/2018 14/06/2018
0107/2018 12/05/2018 120/2018 17/05/2018
0023/2016
0180/2016
0068/2016
2025/2018

02/04/2018
22/05/2018
02/04/2018
01/11/2018

060/2018
124/2018
062/2018
243/2018

05/04/2018
24/05/2018
05/04/2018
06/11/2018

1526/2018 01/10/2018 214/2018 03/10/2018
0426/2017 07/06/2018 142/2018 07/06/2018
0020/2017 02/05/2018 106/2018 10/05/2018
0503/2017 17/04/2018 100/2018 19/04/2018

4303-6 MARCOS CARDOSO

0226/2016 01/08/2018 166/2018 02/08/2018

2434-1 MARCOS MACIEL DA SILVA
MARIA PAULA PAMPANI SO5129-2
ARES
NEIVA LORCA BAUNGART4154-8
NER TRAVISANI
ORISMAR VIEIRA DE ARAU3020-1
JO
PAULO LAUREANO DE BRI4328-1
TO SOBRINHO

0337/2016 21/05/2018 123/2018 24/04/2018

1968-2 PEDRO BRAVO GONÇALEZ

0349/2016 10/04/2018 095/2018 12/04/2018

0254/2016 23/05/2018 125/2018 24/05/2018
0076/2018 18/04/2018 101/2018 19/04/2018
1881/2018 01/10/2018 213/2018 03/10/2018
0499/2017 17/04/2018 097/2018 19/04/2018

2448-1
3248-4
5108-0
4705-8
2889-4
2891-6
3793-1
3283-2
5125-0
4707-4
4568-3
2892-4

REGINA HELENA ALVES
DOS REIS
ROBERTO MESSIAS
ROMEU APARECIDO JOANINI
ROSELI ALCANTARA FALCÃO CORREIA
ROSELI DE OLIVEIRA
SERGIO ALVES LIMA
SERGIO MENDES
SIDNEY FERNANDES DA
SILVA
SILMARA MISSAE KIMURA
DE SOUZA
SOLANGE APARECIDA ZORGE VASCONCELOS
SUELI APARECIDA PAIVA DE
OLIVEIRA
VALDIR APARECIDO DA
SILVA
VALENTIN AFONSO MIGUEL
VANDO ANTONIO DA COSTA

0169/2017 02/04/2018 068/2018 05/04/2018
0121/2017 02/04/2018 066/2018 05/04/2018
0182/2016 01/10/2018 212/2018 03/10/2018
0391/2017 02/04/2018 073/2018 05/04/2018
0120/2018 02/06/2018 130/2018 07/06/2018
0127/2017 03/07/2018 147/2018 05/07/2018
0167/2017 02/04/2018 067/2018 05/04/2018
0282/2017 11/04/2018 096/2018 12/04/2018
0257/2016 26/05/2018 128/2018 30/05/2018
0115/2016 19/04/2018 099/2018 19/04/2018
0201/2016 02/04/2018 063/2018 05/04/2018
0235/2017 02/04/2018 069/2018 05/04/2018
1811/2019 04/09/2018 205/2018 06/09/2018
0255/2017 02/04/2018 070/2018 05/04/2018

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
Marcos André Breda
Diretor Presidente
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 146/2019
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas, pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia, de 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
2040/2018, resolve:
I- Conceder Aposentadoria por Invalidez, nos termos do §1º, I do art. 40 da CF
c/c art. 18 da LC nº 18/01 e EC nº 70/2012, com proventos integrais calculados
pela remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e reajuste
pela paridade, ao(à) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MARIA APARECIDA
ARGENTIN, matrícula nº 5206-0, ocupante do cargo efetivo de Agente de Apoio
Operacional, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 14/10/2019.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 147/2019
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
Artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
811/2019, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade, nos termos do § 1º, III, “b” do
art. 40 da CF, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à razão de
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46,08% de sua média remuneratória, com reajuste pelo INSS, ao(a) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). LUCIA NASCIMENTO TULHA, matrícula nº 9490-0,
ocupante do cargo efetivo de Professora de Educação Básica II , do quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 14/04/2019.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 148/2019
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do artigo 40 da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
740/2019, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição, nos
termos do art. 6º da EC 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da CF, com proventos integrais
calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). ANA RITA MAIOLI MARTINS, matrícula nº 5897-1,
ocupante do cargo efetivo de Professor de educação Básica I, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 16/10/2019.
Paulínia, xx de abril de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 149/2019
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do artigo 40 da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
786/2019, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição, nos
termos do art. 6º da EC 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da CF, com proventos integrais
calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). LÚCIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 2745-6, ocupante do cargo efetivo de Professor de educação Básica I, do
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 14/10/2019.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 150/2019
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Artigo 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do artigo 40 da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
820/2019, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição, nos
termos do art. 6º da EC 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da CF, com proventos integrais
calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). CILENE MARIA BELINTANI BERALDO, matrícula nº
4168-8, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I, do quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 10/10/2019.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 151/2019
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º da E.C. 47/2005
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
106/2017, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, nos termos do
art. 3º da EC 47/2005, com proventos integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MARIA
ANTÔNIA RODRIGUES LOPES, matrícula nº 3200-0, ocupante do cargo efetivo
de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 14/10/2019.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 152/2019
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 3º da E.C. 47/2005
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
729/2019, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, nos termos do
art. 3º da EC 47/2005, com proventos integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). MARIA
EUGÊNIA DOS SANTOS ÁVILA DA SILVA, matrícula nº 2546-1, ocupante do
cargo efetivo de Agente de Apoio Operacional, do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 15/10/2019.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
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Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 153/2019
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
Artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
789/2019, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade, nos termos do § 1º, III, “b” do
art. 40 da CF, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à razão de
51,05% de sua média remuneratória, com reajuste pelo INSS, ao(a) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). JOÃO CARLOS CONEJO, matrícula nº 1479-6, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica I, do quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 14/10/2019.
Paulínia, 17 de outubro de 2019.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
contrato

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2823/2019
“NOMEIA O SR. ADENILSON DELGADO AVANSI, PARA O EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO, EC-5. ”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, o Sr. Adenilson Delgado Avansi, para o emprego de provimento em comissão de Assessor Legislativo, símbolo
EC-5, a partir desta data a saber.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
			
Paulínia, 08 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2824/2019
“NOMEIA O SR. LUCIANO BENTO RAMALHO, PARA O EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, EC-8.”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
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uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, o Sr. Luciano Bento Ramalho,
para o emprego de provimento em comissão de Chefe de Gabinete de Vereador,
símbolo EC-8, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
			
Paulínia, 08 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2825/2019
“NOMEIA O SR. WISLALDO QUEIRÓZ DE SOUZA, PARA O EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR LEGISLATIVO, EC-5. ”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, o Sr. Wislaldo Queiróz de Souza, para o emprego de provimento em comissão de Assessor Legislativo, símbolo
EC-5, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
			
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2826/2019
“CONCEDE O ABONO DE PERMANÊNCIA A SERVIDORA SRA. INÊS JOAQUINA DE CARVALHO. ”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Conceder, o Abono de Permanência à servidora Sra. Inês Joaquina de Carvalho,
funcionária efetiva no cargo de Telefonista, na conformidade do § 19 do artigo 40
da Constituição Federal da República Federal do Brasil, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
			
Paulínia, 09 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2827/2019
“NOMEIA A SRA. GEISE DE FÁTIMA PIVA VILELA, PARA O EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL ADJUNTO, EC-10. ”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, Sra. Geise de Fátima Piva
Vilela, para o emprego de provimento em comissão de Diretor Geral Adjunto, símbolo EC-10, a partir desta data a saber.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
Paulínia, 09 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente

PORTARIA Nº 2828/2019
“NOMEIA A SRA. ELEN DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS BORTOLOTI, PARA O EMPREGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR
JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA, EC-08. ”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, Sra. Elen Daniela Rodrigues
dos Santos Bortoloti, para o emprego de provimento em comissão de Assessor
Jurídico da Presidência, símbolo EC-08, a partir desta data a saber.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
			
Paulínia, 09 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2829/2019
“CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL”.
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Art.1º - Autorizar o servidor:
Wislaldo Queiróz de Souza- matrícula nº 1291, Assessor Legislativo, CNH n.º
002821191523 a dirigir veículo pertencente a frota municipal.
Art. 2º- Os servidores de que trata essa concessão, responsabilizar-se-ão pelo
zelo e conservação do bem público, assim como eventuais multas por infração de
trânsito.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
				
Paulínia, 11 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2830/2019
“NOMEIA O SR. WILLIAM RODRIGUES DA SILVA, PARA O EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, EC-06. ”
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei nº 3.719, de 14/08/2019, o Sr. William Rodrigues da
Silva, para o emprego de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo EC-06, a partir desta data a saber.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
Paulínia, 14 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2831/2019
“CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL”.
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Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:

Antonio Miguel Ferrari
Presidente
INDICAÇÃO Nº 1019/2019

Art.1º - Autorizar o servidor:
Luciano Bento Ramalho- matrícula nº 1290, Chefe de Gabinete de Vereador, CNH
n.º05118982702 a dirigir veículo pertencente a frota municipal.
Art. 2º- O servidor de que trata essa concessão, responsabilizar-se-ão pelo zelo e
conservação do bem público, assim como eventuais multas por infração de trânsito.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
				
Paulínia, 14 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2832/2019
“CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL”.
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Art.1º - Autorizar o servidor:
Adenilson Delgado Avansi - matrícula nº 1289, Assessor Legislativo, CNH nº
02482336916 a dirigir veículo pertencente a frota municipal.
Art. 2º- O servidor de que trata essa concessão, responsabilizar-se-ão pelo zelo e
conservação do bem público, assim como eventuais multas por infração de trânsito.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
			
Cumpra-se.
Publique-se.
				
Paulínia, 14 de outubro de 2019
Antonio Miguel Ferrari
Presidente
PORTARIA Nº 2833/2019
“CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL”.
Vereador Antonio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Art.1º - Autorizar o servidor:
William Rodrigues da Silva - matrícula nº 1294, Assessor Parlamentar, CNH n.º
005074760050 a dirigir veículo pertencente a frota municipal.
Art. 2º- O servidor de que trata essa concessão, responsabilizar-se-ão pelo zelo e
conservação do bem público, assim como eventuais multas por infração de trânsito.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
				
Cumpra-se.
Publique-se.
				
Paulínia, 15 de outubro de 2019

“SOLICITA AO EXECUTIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POR TODA
EXTENÇÃO DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO
JARDIM AMÉRICA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
No bairro Jardim América, encontra-se a avenida José Pedro de Oliveira. Esta via
possibilita o acesso a diversos estabelecimentos comerciais, escolas profissionalizantes, consultórios medicos e de exames, padarias e etc. Por se tratar de uma
via com alto fluxo de veiculos, as condições são de precariedade, por conter diversos buracos e pela danificação do asfalto. Portanto, reivindicam ações do Poder
Executivo visando recondicionamento da via.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente a realização da pavimentação asfáltica em toda extenção da
Avenida José Pedro de Oliveira, no bairro Jardim América. Ato contínuo pleiteia-se
a publicação do presente Indicação de forma integral em Semanário Oficial para
necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
INDICAÇÃO Nº 1020/2019
“SUGERE AO EXECUTIVO A REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO
BAIRRO SÃO JOSÉ.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Visando atendimento com qualidade e acomodação aos munícipes que necessitam do atendimento na Unidade Básica de Saúde no bairro de São José, se
faz necessária à manutenção e reformas, tais como, pintura, instalação de novas
portas, torneiras, canos estourados, tetos danificados (com aparente infiltração),
melhorias na infraestrutura e o melhor aproveitamento do espaço para atendimento à população.
Mais que embelezamento, a reforma dos próprios públicos é uma questão de saúde pública, sobretudo, representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente estes espaços, além disso, é necessário que o Poder Público disponibilize
ambientes confortáveis para que seus servidores possam exercer suas funções
laborais com maior tranquilidade.
Diante disso, faz- se necessária a reforma em caráter emergencial para que prevaleça a qualidade, um bom atendimento e acolhimento à nossa população, além
de melhores condições de trabalho aos profissionais da área.
Face o exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor compentente, reforma e manutenção da UBS do bairro São José. Ato contínuo
pleiteia-se a publicação do presente Indicação de forma integral em Semanário
Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
INDICAÇÃO Nº 1021/2019
“INDICA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO
NAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA JANDYRA ORAGGIO SALVADOR,
NO BAIRRO VIDA NOVA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Chegou ao nosso conhecimento, que a creche Jandyra Oraggio Salvador, no bairro Vida Nova, vem sendo vitima de furtos e invasões que ocasionaram perdas de
uma série de bens públicos. Uma das soluções encontradas além do reforço do
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policiamento e vigilância é a solicitação de grades nas janelas e portas, a fim de
oferecer maior segurança a escola, aos prestadores de serviços publicos e alunos.
É de conhecimento de todos que a instalação de grade de proteção para janelas trata diretamente da relação de segurança que é desejada em apartamentos,
casas térreas ou demais construções empresariais ou industriais. Um de seus
primordiais usos visa evitar que ladrões invadam os espaços públicos ou privativos
em que estes dispositivos são colocados.
A produção em metal dobrado ou soldado chumbado dão o tom devidamente rigoroso solicitado pela estrutura. Desta forma, a grade de proteção para janelas se
caracteriza por ser bastante resistente às intempéries causadas pelas mudanças
climáticas e demais fatores externos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a instalação de
grades de proteção nas janelas e portas da escola Jandyra Oraggio Salvador, no
bairro Vida Nova.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Indicação de forma integral em
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
INDICAÇÃO Nº 1022/2019
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM
ACESSIBILIDADE, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, NO NOVO TRECHO QUE DÁ ACESSO AO RESIDENCIAL VIDA
NOVA EM FRENTE AO SUPERMECADO PAGUE MENOS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando, a falta de calçadas com acessibilidade para pedestres e iluminação
pública, no novo trecho, que dá acesso ao bairro João Residencial Vida Nova, que
se tornou um problema para a comunidade local.
Os munícipes que precisam ir caminhando à padaria, ao posto de saúde, ao novo
supermercado instalado, entre outros locais, ficam expostas a acidentes porque
dividem com os carros uma rua de tráfego intenso, principalmente nos horários
de pico. Além disso, tem o fator da insegurança, no período noturno, por falta de
iluminação pública e agrava-se pela falta de acessibilidade, pois cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e mães com carrinhos de bebês, entre outros que
residem a região e utilizam a via com muitas dificuldades. Os riscos de ser assaltado ou atropelado aumentou consideravelmente, sendo necessário providências
urgentes da Administração, visando proteger a população nos dois sentidos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a construção de calçamento com acessibilidade, bem como a implantação de iluminação
pública, no novo trecho que dá acesso ao Residencial Vida Nova em frente ao
supermercado Pague Menos.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Indicação de forma integral em
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
INDICAÇÃO Nº 1023/2019
“SUGERE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA “MEUS FILHOS, MINHAS REGRAS”, ONDE OS PAIS TERÃO QUE SEREM NOTIFICADOS SOBRE A
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E/OU POLÍTICAS NAS ESCOLAS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte indicação:
Considerando que a liberdade e o direito à consciência, as crenças e aos valores
é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 que em seu
art. 5 prevê:
Art. 5°(..) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de Lei;

VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da Lei, a proteção aos locais
de culto e a suas liturgias;
VII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei;
Frise-se ainda que a Constituição Federal estabelece os princípios da prioridade
absoluta e proteção integral no tratamento da criança pela família, sociedade e
Estado ao dispor em seu art. 227, colocando inclusive a família como a primeira
instância no dever de cuidar da criança:
Art. 227. E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, a
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, a dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Não por acaso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, estabelece
a proteção integral no seu artigo 1° e estabelecendo em seu artigo 19° o direito da
criança ser criada e educada no seio de sua família o que obviamente envolve a
preservação dos valores e crenças familiares ao assim dispor:
O respeito à questão espiritual e moral é também direito da criança e deve ser
respeitado pelo Estado e pela sociedade conforme preconiza o art. 3 do Estatuto
que diz:
Art. 3° - A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se Ilhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de ilhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade.
E, finalmente, o artigo 16 ° e 17° do Estatuto impõem o respeito às crenças, religiões e opiniões da criança, valores esses passados por sua família.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais.
Diante do exposto, colocar em apreciação a viabilidade de implantação em nosso município como uma regra de sistema de ensinou ou se necessário um projeto de lei, a obrigatoriedade de notificação aos pais ou responsáveis sobre a
realização de qualquer atividade dentro ou fora do estabelecimento de ensino,
sua natureza, sua correlação com a Base Nacional Curricular Comum e seu objetivo didático pedagógico, o projeto receberia a denominação de “Meus filhos,
minhas regras”
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o
setor competente a realização de um estudo de viabilidade de implantação do
sistema “meus filhos, minhas regras”, onde os pais terão que serem notificados
sobre a realização de atividades culturais e/ou politicas nas escolas. Ato contínuo
pleiteia-se a publicação do presente Indicação de forma integral em Semanário
Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
INDICAÇÃO Nº 1038/2019
“PROPÕE AO EXECUTIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES NAS BOCAS DE
LOBO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
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Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
A falta de proteção em bocas de lobo permite não só o acúmulo de lixo e
abrigo de animais peçonhentos, como também aumenta significativamente o
risco de acidentes envolvendo principalmente crianças e idosos que circulam
pelo local.
Infelizmente, hoje nosso município conta com diversos casos em que as grades
das bocas de lobo encontram-se em péssimo estado de conservação, tanto que já
foram realizadas diversas proposituras através desta Casa de Leis visando solucionar, caso a caso, os problemas encontrados.
Neste sentido, entendemos que a melhor forma de proporcionar condições de administração da situação, seria a contratação de uma empresa especializada, focada em solucionar todos os problemas desta natureza verificados em nossa cidade.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a contratação de
empresa especializada para instalação e manutenção de grades nas bocas de
lobo existentes no município.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 1039/2019
“SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE LOMBOFAIXA EM FRENTE
AO PORTÃO DA EMEF PROFESSOR DOMINGOS DE ARAÚJO, EM BETEL.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em plenário a seguinte Indicação:
Na Avenida Constant Pavan, nº 1001, em Betel, está localizada a Escola Municipal
de Ensino Fundamental Domingos de Araújo, que recebe alunos do 1º ao 9º ano
do Ensino Fundamental, nos períodos da manhã e da tarde.
Ocorre que, em horários de entrada e saída escolares, o local fica muito movimentado, tendo em vista ainda, que fica ao lado da ETEP – Escola Técnica de Paulínia
– de onde os veículos arrancam em velocidade após terem realizado desembarque de alunos, colocando em risco a travessia das crianças que desembarcam em
frente à escola Domingos de Araújo.
Assim, em se tratando de local com alto risco de acidentes e atropelamentos, o
que preocupa os pais que vêem seus filhos atravessarem a via em situação de
perigo, existe a necessidade de instalação de uma faixa elevada (lombofaixa) para
proteção dos alunos com a maior brevidade possível.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a instalação de lombofaixa em frente ao portão da EMEF Professor Domingos de Araújo, em Betel.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 1040/2019
“SOLICITA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE DESTOMBAMENTO DE
TODOS OS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA O FIM DE LEILOÁ-LOS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
A municipalidade possui em sua propriedade diversos bens móveis que não utiliza mais, e encontram-se parados dentro de barracões ou depósitos, acumulando
sujeira e deteriorando-se, como mobiliário, equipamentos, veículos, etc. Diversas
vezes o assunto esteve em pauta nas redes sociais e até nos noticiários da televisão, sendo grande motivo de insatisfação e vergonha para o município.
Todos estes bens em desuso perfazem um acúmulo de dinheiro parado que poderia ser revertido, através de processo regular de alienação, em recursos para o
Município, além de proporcionar melhor destinação aos itens e otimizar os espaços, hoje entulhados com tamanha quantidade de objetos.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a realização de

destombamento de todos os bens móveis inservíveis de propriedade do município
para que possam ser leiloados.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 1041/2019
“INDICA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA VISANDO LEVANTAR TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESOCUPADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO DAR DESTINAÇÃO ÚTIL A CADA UM DELES, DIMINUINDO GASTOS COM ALUGUEL.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
A municipalidade possui diversos prédios desocupados e, ao mesmo tempo, utiliza imóveis alugados para abrigar diversos setores da Administração Pública, em
flagrante má administração do erário público.
Assim, para que se possa obter uma base de dados atualizada, é importante a
unificação dos dados de cada Secretaria, a fim de levantar informações acerca
dos imóveis utilizados por cada uma delas, tanto alugados como próprios, bem
como a realização de inventário dos imóveis públicos desocupados, a fim de saber
quais encontram-se fechados sem utilização ou subutilizados, a fim de que possa
traçar estratégias para adequar os espaços mediante as necessidades do Poder
Público, dispensando o aluguel e possibilitando melhor emprego do dinheiro para
a prestação de serviços à população.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a realização de auditoria visando levantar todos os prédios públicos desocupados de propriedade do
município, visando dar destinação útil a cada um deles, minorando assim gastos
com aluguel.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
INDICAÇÃO Nº 1042/2019
“PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA VISANDO LEVANTAR TODAS AS ÁREAS PÚBLICAS DESOCUPADAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO DAR DESTINAÇÃO ÚTIL A CADA UMA
DELAS.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
A municipalidade possui áreas de sua propriedade desocupadas, que poderiam
ser melhor utilizadas em prol da população. Algo que representa um grande clamor dos munícipes, por exemplo, é a execução de programas habitacionais que
alcancem, principalmente, a camada mais pobre da sociedade, algo que não
acontece há alguns anos em nossa cidade.
Assim, para que se possa obter uma base de dados atualizada, é necessária a
realização de inventário das áreas públicas desocupadas, a fim de saber quais
encontram-se inutilizadas, para que se possa lhes dar melhor destinação, inclusive para se fazer cumprir a função social da propriedade, desenvolvendo todo o
potencial administrativo em função do bem estar social, promovendo a utilização
adequada destes espaços.
Face ao exposto, I N D I C O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a realização de auditoria visando levantar todas as áreas públicas desocupadas de propriedade do
município, visando dar destinação útil a cada uma delas.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação da presente Indicação de forma integral em
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.434 | Paulínia, 17 de outubro de 2019 |

42

INDICAÇÃO Nº 1048/2019

			
“PROPÕE AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DE TROCA DE LÂMPADAS OU
NOVA ILUMINAÇÃO, PARA PRAÇA ELVIRA FURLAN PEROZZO, NO JARDIM VISTA ALEGRE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Indica ao Executivo, que seja providenciado com urgência, a troca de lâmpadas
ou nova rede de iluminação, nas dependências da Praça Elvira Furlan Perozzo,
bairro Jardim Vista Alegre, para melhor mobilidade dos munícipes e recreação
com as crianças.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo, que seja providenciado com urgência,
a troca de lâmpadas ou nova rede de iluminação, nas dependências da Praça
Elvira Furlan Perozzo, bairro Jardim Vista Alegre. Requeiro ainda a publicação da
presente Indicação de forma integral no Semanário Oficial para necessária publicidade. 		
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 1049/2019
			
“SUGERE AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO ELÁTRICA
NO ESTABELECIMENTO DO JARDIM BOTÂNICO ADELMO PIVA JUNIOR,
BAIRRO BELA VISTA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Indica ao Executivo que seja providenciado com urgência, a manutenção elétrica
no estabelecimento (escritório), do Jardim Botânico Adelmo Piva Junior, no bairro
Bela Vista.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo, que seja providenciado com urgência,
a manutenção elétrica no estabelecimento (escritório), do Jardim Botânico Adelmo
Piva Junior, no Bairro Bela Vista. Requeiro ainda a publicação da presente Indicação de forma integral no Semanário Oficial para necessária publicidade.

RETIRO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Indica ao Executivo, que seja providenciado com urgência, a manutenção geral,
nas dependências da Praça localizada na Rua Francisco Braz do Prado, bairro
Bom Retiro, para melhor mobilidade dos munícipes e recreação com as crianças.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo, que seja providenciado com urgência, a
manutenção geral, nas dependências da Praça localizada na Rua Francisco Braz
do Prado, Bairro Bom Retiro. Requeiro ainda a publicação da presente Indicação
de forma integral no Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 1052/2019
“INDICA AO EXECUTIVO O AUMENTO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO
E OSTENSIVO NO BAIRRO SERRA AZUL.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Para coibir ações criminosas no bairro Serra Azul, solicito a intensificação do policiamento ostensivo com rondas periódicas para garantir a segurança dos moradores e visitantes do local.
Infelizmente como o bairro está com muita influência das drogas, acaba por acontecer inúmeros furtos e tráfico de drogas nas praças e ruas, sendo esta reclamação recorrente dos moradores que já não sabem mais o que fazer para ter uma
vida mais segura e tranquila.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo, aumento de policiamento preventivo e
ostensivo no bairro Serra Azul. Por fim, requeiro a publicação da presente Indicação de forma integral no Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
MOÇÃO Nº 49/2019

Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 1050/2019
			
“SOLICITA AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
E ELÉTRICA NA CRECHE BENEDITO DIAS DE CARVALHO JR.”
Exmo. Sr. Presidente:
Tenho a honra de apresentar em Plenário a seguinte Indicação:
Indica ao Executivo, que seja providenciado com urgência, a manutenção geral,
nas dependências da Creche Benedito Dias de Carvalho Jr, localizada na Avenida
Constante Pavan, 800 – bairro Betel, para melhor atendimento e recreação com
as crianças.
Face ao exposto, I N D I C O ao Executivo, que seja providenciado com urgência,
a manutenção geral, nas dependências da Creche Benedito Dias de Carvalho
Jr, localizada na avenida Constante Pavan, 800 – bairro Betel. Requeiro ainda
a publicação da presente Indicação de forma integral no Semanário Oficial para
necessária publicidade. 		
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
INDICAÇÃO Nº 1051/2019
“SOLICITA AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL NA
PRAÇA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BRAZ PRADO, BAIRRO BOM

“DE CONGRATULAÇÕES COM A EMEF MARIA REGINA FERREIRA DE MATTOS E MOURA PELA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PRIMAVERA – NOS EMBALOS DE UM SÁBADO DANÇANTE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Sabe-se que é de extrema importância a participação e envolvimento dos pais e
da família na educação dos filhos. Neste sentido, a EMEF Maria Regina Ferreira
de Mattos e Moura, promoveu no mês de setembro, a “Festa da Primavera – Nos
Embalos de um Sábado Dançante”, com o objetivo de oportunizar a integração
escola/família, e ainda o conhecimento sobre a diversidade cultural através da
música e da dança, estimulando sobretudo, a autoestima de seus alunos.
A festividade contou com a participação significativa dos alunos do Ensino Fundamental, pais e da comunidade. As atrações musicais e culturais, apresentadas
durante todo o evento abrilhantaram parte do período da manhã e da tarde de
sábado, dia 14 de setembro, com muita interação social, divertimento e descontração.
Sendo assim, não poderia deixar de parabenizar a Diretora Cristina Ramos Procacino e a toda a equipe envolvida na organização e realização desta linda festa,
a qual tive o prazer de participar e constatar o sucesso do evento, pois tudo estava maravilhoso e encantador, além da oportunidade do acesso da comunidade
à escola, a aproximação com os respectivos familiares, a efetivação das ações
inclusivas e de acessibilidade, entre outros, sendo esta prática, uma importante
parceria no processo de ensino e aprendizagem.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de Congratulações, com a EMEF Maria ReginaFerreira de Mattos e Moura pela
realização da “Festa da Primavera – Nos embalos de um Sábado Dançante”
requerendo a publicação da presente Moção de forma integral no Semanário
Oficial.
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Paulínia, 25 de setembro de 2019
VEREADORA FÁBIA RAMALHO
MOÇÃO Nº 50/2019
“DE CONGRATULAÇÕES COM O PROERD – PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E VIOLÊNCIA, PELA BRILHANTE ATUAÇÃO E FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ LOZANO
ARAÚJO.”

ORDEM DOS TRABALHOS PARA A 18ª SESSÃO ORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, TERÇA-FEIRA,
ÀS 18:30 HORAS
1ª PARTE – EXPEDIENTE
01) Controle de presença dos Senhores Vereadores.
02) Leitura da correspondência recebida.
03) Leitura das ementas das seguintes Indicações:

Exmo. Sr. Presidente:
O abuso do uso de drogas cresce consideravelmente a cada dia e está presente
em vários contextos e realidades sociais. Portanto, é de fundamental importância
o debate sobre este assunto, sobretudo nas instituições escolares, visando principalmente a sensibilização sobre os riscos e perigos causadas por elas.
Desta forma, o Programa Educacional de Resistência às Drogas –PROERD,
é um programa de educação preventiva ao uso de drogas, que tem desenvolvido
significativo trabalho junto aos alunos da rede de ensino do município de Paulínia,
onde de maneira lúdica e pedagógica, conseguem prepará-las para que façam
escolhas seguras e saudáveis.
Assim, venho por meio desta Moção, parabenizar a todos os envolvidos neste
Programa, pela brilhante atuação e formatura dos alunos da EMEF José Lozano
Araújo, ocorrida no dia 27 de agosto, nesta casa de Leis, onde tive a honra de
acompanhar também a expressiva iniciativa da Escola Lozano em unir os professores e alunos em prol da difusão LIBRAS como instrumento de Inclusão Social.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã O
de Congratulações com o PROERD – Programa Educacional de Resistência
às Drogas e Violência, pela brilhante atuação e Formatura dos alunos da EMEF
José Lozano Araújo, requerendo a publicação da presente Moção de forma integral no Semanário Oficial.
Paulínia, 25 de setembro de 2019
VEREADORA FÁBIA RAMALHO
MOÇÃO Nº 52/2019
“DE CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO A TODOS OS NORDESTINOS DO NOSSO MUNICÍPIO, PELO SEU DIA QUE SERÁ COMEMORADO DIA 08 DE OUTUBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.347/13, DE
AUTORIA DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO.”
Exmo. Sr. Presidente:

* Nº 1005, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “SOLICITA AO EXECUTIVO A
INSTALAÇÃO DE LOMBOFAIXA NA RUA SÃO PAULO, NO BAIRRO JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”;
* Nº 1006, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A
INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE CAROLINA ROTHER FERRAZ, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA.”;
* Nº 1007, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “SUGERE AO EXECUTIVO O
POLICIAMENTO OSTENSIVO NO BAIRRO PARQUE DA REPRESA E ADJACÊNCIAS.”;
* Nº 1008, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “INDICA AO EXECUTIVO O CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA DA CRECHE LÍDIA GEORGE VEDOVELLO,
LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE I.”;
* Nº 1009, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “PROPÕE AO EXECUTIVO QUE
SEJA INSTALADO REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA BENJAMIN CONSTANT, PRÓXIMO AO NÚMERO 164, NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;
* Nº 1010, DO VEREADOR JOÃO MOTA, “PROPÕE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE POR TODA EXTENSÃO DA RUA GENI
NEMÉSIO DE MELO, NO RESIDENCIAL VIDA NOVA.”;
* Nº 1011, DO VEREADOR JOÃO MOTA, “SUGERE AO EXECUTIVO O TRATAMENTO DE LASERTERAPIA ORAL, NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE
FERIDAS CAUSADAS PELA QUIMIOTERAPIA.”;
* Nº 1012, DO VEREADOR JOÃO MOTA, “SOLICITA AO EXECUTIVO A DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTES PARA GESTANTES E CRIANÇAS, A FIM DE EVITAR
A CONTAMINAÇÃO COM AEDES AEGYPTI, DO ZIKA VÍRUS E CHICUNGUNHA.”;

O Dia Municipal do Nordestino foi instituído no Município de Paulínia através da
Lei Municipal nº 3.347, de 20 de novembro de 2013, a fim de homenagiar os nordestinos da nossa cidade.
O nordestino é conhecido como uma pessoa alegre, que gosta de música, festas,
comer bem e comemorar. E isto não é à toa, o nordeste é uma das regiões mais
ricas quando o assunto é cultura. O nordestino representa um povo brasileiro sofrido no passado, atento no presente e pronto para qualquer coisa no futuro. Ser
nordestino é representar a fibra de um povo persistente e batalhador, representar
o início de nossa história e a raiz de muitas das nossas culturas. Para todos os
nordestinos, donos do bom e velho forró, das mais lindas praias do Brasil. Um
povo muito lutador que sofre com os preconceitos e com a seca, mas é um povo
que não desiste nunca.
E por sua luta em especial, pela cultura que eles representam e pela alegria que
trouxeram para o nosso Estado e para o nosso município, queremos aqui expressar nossa gratidão e alegria em tê-los em nossa cidade, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento social-econômico de nosso município.
Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente M O Ç Ã
O “de congratulações e reconhecimento a todos os nordestinos do nosso município pelo seu dia que será comemorado dia 08 de outubro, conforme Lei Municipal
3347/13 de autoria deste vereador. Requerendo a publicação do presente de maneira integral no Semanário Oficial para a necessária publicidade.

* Nº 1013, DO VEREADOR MARQUINHO FIORELLA, “PROPÕE AO EXECUTIVO ESTUDOS SOBRE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DE LOCAL DO PONTO DE
ÔNIBUS COLETIVO DA AVENIDA SEVERINO BERALDO, EM FRENTE AO NÚMERO 735, MARIETA DIAN.”;

Paulínia, 26 de setembro de 2019

* Nº 1018, DO VEREADOR XANDYNHO FERRARI, “SOLICITA AO EXECUTIVO A
CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA AVENIDA PAULISTA, NA ALTURA DO NÚMERO 1608, NO BAIRRO MORRO ALTO.”;

VEREADOR FÁBIO VALADÃO

* Nº 1014, DO VEREADOR MARQUINHO FIORELLA, “SUGERE AO EXECUTIVO
A INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO POUPATEMPO MÓVEL NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 1015, DO VEREADOR MARQUINHO FIORELLA, “SOLICITA AO EXECUTIVO ESTUDOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES COM A FINALIDADE
DE INCRIÇÃO AO PROGRAMA NACIONAL DAS ESCOLAS CÍVICO MILITAR NO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 1016, DO VEREADOR XANDYNHO FERRARI, “PROPÕE AO EXECUTIVO A
MANUTENÇÃO OU TROCA DO PONTO DE ÔNIBUS NA RUA GIÁCOMO ROVARIS, NA ALTURA DO NÚMERO 213, NO BAIRRO MARIETA DIAN.”;
* Nº 1017, DO VEREADOR XANDYNHO FERRARI, “SUGERE AO EXECUTIVO
A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE ÔNIBUS COLETIVO, COM COBERTURA E
BANCOS NA RUA LUIZ OCTÁVIO MARCONDES MACHADO, NA ALTURA DO
NÚMERO 122, NO BAIRRO MARIETA DIAN.”;
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* Nº 1019, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SOLICITA AO EXECUTIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POR TODA EXTENÇÃO DA AVENIDA JOSÉ PEDRO
DE OLIVEIRA, NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA.”;
* Nº 1020, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SUGERE AO EXECUTIVO A REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.”;
* Nº 1021, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “INDICA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA
JANDYRA ORAGGIO SALVADOR, NO BAIRRO VIDA NOVA.”;
* Nº 1022, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM ACESSIBILIDADE, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO NOVO TRECHO QUE DÁ ACESSO AO
RESIDENCIAL VIDA NOVA EM FRENTE AO SUPERMECADO PAGUE MENOS.”;
* Nº 1023, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “SUGERE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
“MEUS FILHOS, MINHAS REGRAS”, ONDE OS PAIS TERÃO QUE SEREM NOTIFICADOS SOBRE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E/OU POLÍTICAS NAS ESCOLAS.”;
* Nº 1024, DO VEREADOR MARCELO D2, “INDICA AO EXECUTIVO MELHORIAS PARA A PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE A RUA LUIZ FERRO, NO BAIRRO JARDIM VISTA ALEGRE.”;
* Nº 1025, DO VEREADOR MARCELO D2, “PROPÕE AO EXECUTIVO MELHORIAS NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BETEL.”;
* Nº 1026, DO VEREADOR MARCELO D2, “SOLICITA AO EXECUTIVO QUE
SEJA INSTALADA UMA LOMBADA NA AVENIDA BENEDICTO MONTENEGRO,
NA ALTURA DO NÚMERO 382, NO BAIRRO BETEL.”;
* Nº 1027, DO VEREADOR MARCELO D2, “SOLICITA AO EXECUTIVO, COM
CARÁTER DE URGÊNCIA, QUE SEJA INSTALADA UMA LOMBOFAIXA NOS
DOIS SENTIDOS DA AVENIDA JOSÉ PAULINO, ALTURA DO NÚMERO 2.397,
EM FRENTE A ESCOLA MAPLE BEAR.”;

PARA REGULARIZAÇÃO DE DESDOBRO DOS LOTES NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 1036, DO VEREADOR LUCIANO RAMALHO, “INDICA AO EXECUTIVO A
REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O
PLÁGIO, NA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL.”;
* Nº 1037, DO VEREADOR LUCIANO RAMALHO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, QUE DISPÕE SOBRE A RESERVA DE NO
MÍNIMO 10% DOS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS PELO MUNICÍPIO, COMO HABITAÇÃO POPULAR, SEJAM DESTINADOS A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU
SUPERIOR A 60 ANOS.”;
* Nº 1038, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES NAS BOCAS DE LOBO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 1039, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE LOMBOFAIXA EM FRENTE AO PORTÃO DA EMEF PROFESSOR
DOMINGOS DE ARAÚJO, EM BETEL.”;
* Nº 1040, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “SOLICITA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE DESTOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS
DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA O FIM DE LEILOÁ-LOS.”;
* Nº 1041, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “INDICA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA VISANDO LEVANTAR TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS
DESOCUPADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO DAR DESTINAÇÃO ÚTIL A CADA UM DELES, DIMINUINDO GASTOS COM ALUGUEL.”;
* Nº 1042, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “PROPÕE AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA VISANDO LEVANTAR TODAS AS ÁREAS PÚBLICAS
DESOCUPADAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO DAR DESTINAÇÃO ÚTIL A CADA UMA DELAS.”;
* Nº 1043, DO VEREADOR DANILO BARROS, “SUGERE AO EXECUTIVO MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DAS LOMBADAS OU LOMBOFAIXAS QUE SE ENCONTRAM COM A PINTURA APAGADA.”;

* Nº 1028, DO VEREADOR MARCELO D2, “INDICA AO EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES NO BAIRRO JOÃO ARANHA.”;

* Nº 1044, DO VEREADOR DANILO BARROS, “SOLICITA AO EXECUTIVO MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COMO PLACAS E DEMARCAÇÕES DE FAIXAS DE PEDESTRES NA ESCOLA SOL NASCENTE.”;

* Nº 1029, DO VEREADOR MANOEL FILHOS DA FRUTA, “PROPÕE AO EXECUTIVO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,
A COLOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO CIDADE LIMPA PARA
SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA REGINA FERREIRA DE MATTOS E
MOURA, NO BAIRRO VIDA NOVA.”;

* Nº 1045, DO VEREADOR DANILO BARROS, “INDICA AO EXECUTIVO ESTUDOS QUE VIABILIZEM O PROJETO E A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA/
ESPAÇO POLIESPORTIVO PARA AS PRÁTICAS DE BASQUETE, FUTEBOL E
SKATE.”;

* Nº 1030, DO VEREADOR MANOEL FILHOS DA FRUTA, “SUGERE AO EXECUTIVO PROVIDÊNCIAS QUANTO A PINTURA DE SOLO (DAS LOMBADAS),
INSTALADAS NAS ENTRADAS DOS PORTAIS DA NOSSA CIDADE.”;
* Nº 1031, DO VEREADOR MANOEL FILHOS DA FRUTA, “SOLICITA AO EXECUTIVO OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, NA AVENIDA JOÃO VIEIRA, ALTURA DO
NÚMERO 215, JOÃO ARANHA.”;
* Nº 1032, DO VEREADOR MANOEL FILHOS DA FRUTA, “INDICA AO EXECUTIVO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, A INTENSIFICAÇÃO DO PATRULHAMENTO POLICIAL NAS IMEDIAÇÕES DA FACP, NO
PERÍODO NOTURNO, NO BAIRRO BELA VISTA.”;
* Nº 1033, DO VEREADOR LUCIANO RAMALHO, “PROPÕE AO EXECUTIVO
A CRIAÇÃO DA SEMANA DE COMBATE A PEDOFILIA E VIOLÊNCIA CONTRA
MENORES NO MUNICÍPIO.”;
* Nº 1034, DO VEREADOR LUCIANO RAMALHO, “SUGERE AO EXECUTIVO A
REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO.”;
* Nº 1035, DO VEREADOR LUCIANO RAMALHO, “SOLICITA AO EXECUTIVO
A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, SOBRE A CONCESSÃO DE PRAZO

* Nº 1046, DO VEREADOR DANILO BARROS, “PROPÕE AO EXECUTIVO ESTUDOS PARA A INSTALAÇÃO DE UM CERCADO DE PROTEÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA TÉCNICA DE PAULÍNIA – ETEP, NO BAIRRO BETEL.”;
* Nº 1047, DO VEREADOR DANILO BARROS, “SOLICITA AO EXECUTIVO QUE
DISPONIBILIZE UM VIGIA PATRIMONIAL PARA FAZER A SEGURANÇA DA ESCOLA TÉCNICA DE PAULÍNIA (ETEP) E A ESCOLA DOMINGOS DE ARAÚJO,
NO BAIRRO BETEL.”;
* Nº 1048, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “PROPÕE AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DE TROCA DE LÂMPADAS OU NOVA ILUMINAÇÃO, PARA
PRAÇA ELVIRA FURLAN PEROZZO, NO JARDIM VISTA ALEGRE.”;
* Nº 1049, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “SUGERE AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO ELÁTRICA NO ESTABELECIMENTO DO
JARDIM BOTÂNICO ADELMO PIVA JUNIOR, BAIRRO BELA VISTA.”;
* Nº 1050, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “SOLICITA AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA NA CRECHE
BENEDITO DIAS DE CARVALHO JR.”;
* Nº 1051, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “SOLICITA AO EXECUTIVO A VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL NA PRAÇA LOCALIZADA NA
RUA FRANCISCO BRAZ PRADO, BAIRRO BOM RETIRO.”;
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* Nº 1052, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “INDICA AO EXECUTIVO
O AUMENTO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO NO BAIRRO
SERRA AZUL.”;

QUE, DENOMINA RAFAEL DOS SANTOS PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA. PARECERES: Nº 152 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 158, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 167, DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)

* Nº 1053, DO VEREADOR ZÉ COCO, “SUGERE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE UM CANIL PÚBLICO COM TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA
PARA RECEBER OS ANIMAIS ABANDONADOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;

07) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 57/2019, DO VEREADOR
JOSÉ SOARES QUE, ESTABELECE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE COMBATE À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECERES: Nº 153 DA COMISSÃO DE
JUSTIÇA; Nº 159, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 168, DA COMISSÃO DE
OBRAS (FAVORÁVEIS)

* Nº 1054, DO VEREADOR ZÉ COCO, “PROPÕE AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE UMA FAIXA DE PEDESTRE NA AVENIDA FAUSTO PIETROBOM, EM
FRENTE AO CONDOMÍNIO TERRAS DO FONTANÁRIO.”;
* Nº 1055, DO VEREADOR ZÉ COCO, “SOLICITA AO EXECUTIVO ESTUDOS
PARA QUE A CIDADE DE PAULÍNIA PASSE A TER TODA SUA FIAÇÃO SUBTERRÂNEA.”;
* Nº 1056, DO VEREADOR ZÉ COCO, “INDICA AO EXECUTIVO A ADOÇÃO DE
CURSOS REGULARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL, COMO EDUCAÇÃO SEXUAL DST/AIDS E DROGAS PARA A
PREVENÇÃO DAS MESMAS.”;
* Nº 1057, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “PROPÕE AO EXECUTIVO A CRIAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA.”;
* Nº 1058, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “SOLICITA AO EXECUTIVO A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA GENI NEMÉSIO DE MELO ATÉ
O ENTRONCAMENTO COM A AVENIDA MADRID, NO BAIRRO VIDA NOVA.”;
* Nº 1059, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “INDICA AO EXECUTIVO, DIANTE
DA LEI MUNICIPAL Nº 3.604/2017, QUE PAULÍNIA PASSE A SUBSIDIAR OS
SERVIÇOS PÚBLICOS NOS BAIRROS PÔR DO SOL, RECANTO DAS ÁGUAS,
SANTA MATILDE E SÃO JOAQUIM.”;
* Nº 1060, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “INDICA AO EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE PODA NOS GALHOS DE ÁRVORES EM TODO PERCURSO DO
TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR.”;
2ª PARTE - ORDEM DO DIA
01) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
03/2019, DO VEREADOR TIGUILA PAES QUE, CONCEDE INCENTIVO FISCAL
ÀS EMPRESAS QUE ADERIREM AO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREGABILIDADE ‘GENTE DAQUI’ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECERES: Nº
019 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 153, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº
162, DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
02) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
07/2019, DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO QUE, ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 186, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 16, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1999 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). PARECERES: Nº
147 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 154, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº
163, DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
03) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 51/2019, DO EXECUTIVO
QUE, DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. PARECERES: Nº 148 DA COMISSÃO
DE JUSTIÇA; Nº 155, DA COMISSÃO DE FINANÇAS; Nº 164, DA COMISSÃO DE
OBRAS, E Nº 171, DA COMISSÃO DOS SERVIDORES (FAVORÁVEIS)
04) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 54/2019, DO EXECUTIVO
QUE, DENOMINA SINVALDO ROCHA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECERES: Nº 150 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 156, DA COMISSÃO
DE FINANÇAS, E Nº 165, DA COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
05) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 55/2019, DO VEREADOR
FÁBIO VALADÃO QUE, DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 3.646, DE 16
DE JULHO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECERES: Nº 151 DA
COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 157, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 166, DA
COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
06) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 56/2019, DO EXECUTIVO

08) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2019, DO
VEREADOR FÁBIO VALADÃO QUE, DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA RESOLUÇÃO Nº 174, DE 18 DE AGOSTO DE 1999, QUE INSTITUIU O REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. PARECERES: Nº 154 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 160, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 169, DA
COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
09) SEGUNDA DISCUSSÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2019, DA
MESA DA CÂMARA QUE, DISCIPLINA O USO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, REVOGA A RESOLUÇÃO Nº 251, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECERES: Nº 155 DA
COMISSÃO DE JUSTIÇA; Nº 161, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, E Nº 170, DA
COMISSÃO DE OBRAS (FAVORÁVEIS)
10) PRIMEIRA DISCUSSÃO (ADIADA) DO PROJETO DE LEI Nº 22/2016, DO
EXECUTIVO QUE, DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO EM SEU INTEIRO TEOR
DAS LEIS Nº 1.518, DE 22 DE ABRIL DE 1992 E Nº 2.432, DE 27 DE DEZEMBRO
DE 2000. PARECER Nº 086 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
11) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 59/2019, DO EXECUTIVO
QUE, DENOMINA MANUEL BORGES FERRO VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA. PARECER Nº 172 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
12) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 61/2019, DO EXECUTIVO
QUE, ESTENDE O NOME DA RUA MARIA APARECIDA SETTI PIETROBON VIA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 173 DA COMISSÃO DE
JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
13) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 62/2019, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA ANITA DE MORAES SALLES CORTES VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 174 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
14) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 63/2019, DO EXECUTIVO QUE, DENOMINA LUIZ GONZAGA DE MORAES JUNIOR VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 175 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
15) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 64/2019, DO EXECUTIVO
QUE, DENOMINA ANTONIO CARLOS BREDA (TOTÓ BREDA) O BARRACÃO
DA PREFEITURA (GARAGENS) DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº
176 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
16) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 66/2019, DO EXECUTIVO
QUE, DENOMINA IDELSON MATIAS DO NASCIMENTO VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PARECER Nº 177 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
17) PRIMEIRA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 67/2019, DO EXECUTIVO
QUE, DENOMINA ISMÊNIA FERREIRA DE SOUZA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA. PARECER Nº 178 DA COMISSÃO DE JUSTIÇA (FAVORÁVEL)
18) Discussão única e votação dos seguintes Requerimentos:
* Nº 603, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A MANUTENÇÃO E REPARO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO.”;
* Nº 604, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 716/2018, QUE SOLICITOU MELHORIAS
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NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE DO NASCIMENTO, NO BAIRRO JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”;

ÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A PRECARIEDADE DA FALTA DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA VIAÇÃO PASSAREDO OFERECIDOS À POPULAÇÃO.”;

* Nº 605, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS HPV, NO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA.”;

* Nº 622, DO VEREADOR MANOEL FILHOS DA FRUTA, “REQUER AO EXECUTIVO INFORMAÇÕES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 871/2019, SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANEXADA A EMEI E A CRECHE JOSÉ PAULINO NOGUEIRA.”;

* Nº 606, DO VEREADOR JOÃO MOTA, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AVENIDA JOSÉ PAULINO, ALTURA DO NÚMERO 2625, EM FRENTE
AO PRÉDIO ALIANÇA.”;

* Nº 623, DO VEREADOR LUCIANO RAMALHO, “REQUER A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS A CONSTRUÇÃO DE PASSARELA, COM URGÊNCIA, NA RODOVIA PROFESSOR ZEFERINO VAZ (SP-332), NA ALTURA DO KM
127, EM FRENTE A EMPRESA SYNGENTA.”;

* Nº 608, DO VEREADOR MARQUINHO FIORELLA, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE A LEI Nº 1.930/1995, QUE AUTORIZA A PREFEITURA
MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - IBPA.”;

* Nº 624, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES AO ASFALTAMENTO DAS RUAS EM TERRA DO BAIRRO MARIETA DIAN II.”;

* Nº 609, DO VEREADOR MARQUINHO FIORELLA, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 369/2019, DO VER. MARQUINHO
FIORELLA, QUE PROPÕS O PLANTIO DE NOVAS ÁRVORES TRADICIONAIS
DO CERRADO E OUTRAS ESPÉCIES NO CERRADO DO BAIRRO CASCATA.”;
* Nº 610, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SE HÁ TRATATIVAS E MANUTENÇÃO SENDO REALIZADAS NO FONTANÁRIO.”;
* Nº 611, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES A AÇÃO PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DO ESGOSTO
A CÉU ABERTO, PRÓXIMO A RUA GENI NEMÉSIO DE MELO, NO BAIRRO VIDA
NOVA.”;
* Nº 612, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES A POSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM PROJETO
CULTURAL DENOMINADO FLIP (FEIRA DE LITERATURA INFANTIL EM PAULINIA).”;
* Nº 613, DO VEREADOR JOSÉ SOARES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O CRONOGRAMA DO PROJETO GUARDAS NAS ESCOLAS
NAS SAÍDAS DAS ESCOLAS DO BAIRRO VIDA NOVA.”;
* Nº 614, DO VEREADOR MARCELO D2, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A DEDETIZAÇÃO DOS BUEIROS, NOS BAIRROS JARDIM
DOS CALEGARIS, JARDIM FORTALEZA E VISTA ALEGRE.”;
* Nº 615, DO VEREADOR MARCELO D2, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A COBERTURA DOS PORTÕES DE ACESSO À ENTRADA E
SAÍDA DOS ALUNOS DA ESCOLA VITOR SZCZEPANSKI E SOUZA SILVA.”;
* Nº 616, DO VEREADOR MARCELO D2, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CARRETA DA VISÃO.”;
* Nº 617, DO VEREADOR MARCELO D2, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A PARCERIA COM O SENAI, PARA A ADMINISTRAÇÃO DE
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.”;
* Nº 618, DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NAS
CAIXAS D’ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM O OBJETIVO DE EVITAR
DESPERDÍCIOS DE ÁGUA.”;
* Nº 619, DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 1126/2018, DE ESTUDOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE ADAPTADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.”;

* Nº 625, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES À CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO
DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL.”;
* Nº 626, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”;
* Nº 627, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”;
* Nº 628, DO VEREADOR FLÁVIO XAVIER, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PÓLO CINEMATOGRÁFICO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 630, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVENIDAS E RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 631, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS E DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA ALERTA DO CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS
HEITOR NASCIMENTO, RUA OSHITA SIGRIST PONGELUPPI.”;
* Nº 632, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO SOBRE O PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO.”;
* Nº 633, DO VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES, “REQUER INFORMAÇÕES
AO EXECUTIVO QUANTO A ESTRUTURA (SALA COM COMPUTADORES E IMPRESSORAS), PARA PESSOAS DESEMPREGADAS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”;
* Nº 634, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A INDICAÇÃO Nº 606/2018, DO VER. ZÉ COCO, QUE SOLICITOU
UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO JARDIM FLAMBOYANT, ENTRE
AS RUAS TIBÚRCIO CECATTI E JOSÉ ANTONIO VEDOVELLO.”;
* Nº 635, DO VEREADOR ZÉ COCO, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO AS PROVIDÊNCIAS DA REFORMA E ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO JOÃO
ARANHA.”;
* Nº 636, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A FILA DE ESPERA PARA VAGAS NO CENTRO DE GERIATRIA - LAR DOS VELHINHOS.”;
19) Discussão única e votação das seguintes Moções:

* Nº 620, DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO, “REQUER INFORMAÇÕES AO
EXECUTIVO SOBRE AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA
INSTALADAS NOS BALÕES, ENTRADAS E SAÍDAS DA CIDADE.”;

* Nº 49, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “DE CONGRATULAÇÕES COM A
EMEF MARIA REGINA FERREIRA DE MATTOS E MOURA PELA REALIZAÇÃO
DA FESTA DA PRIMAVERA – NOS EMBALOS DE UM SÁBADO DANÇANTE.”;

* Nº 621, DO VEREADOR MANOEL FILHOS DA FRUTA, “REQUER INFORMA-

* Nº 50, DA VEREADORA FABIA RAMALHO, “DE CONGRATULAÇÕES COM O
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PROERD – PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E VIOLÊNCIA, PELA BRILHANTE ATUAÇÃO E FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEF
JOSÉ LOZANO ARAÚJO.”;
* Nº 51, DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO, “DE CONGRATULAÇÕES AOS VEREADORES DE PAULÍNIA PELO TRANSCURSO DO DIA NACIONAL DO VEREADOR, COMEMORADO NO DIA 01 DE OUTUBRO.”;
* Nº 52, DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO, “DE CONGRATULAÇÕES E RECONHECIMENTO A TODOS OS NORDESTINOS DO NOSSO MUNICÍPIO, PELO
SEU DIA QUE SERÁ COMEMORADO DIA 08 DE OUTUBRO, CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº 3.347/13, DE AUTORIA DO VEREADOR FÁBIO VALADÃO.”;
* Nº 53, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “DE CONGRATULAÇÕES COM OS
ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO MERCIVAL DE JUDÔ, PELO EXCELENTE RESULTADO OBTIDO NO 23º TORNEIO DE JUDÔ EM ITAPIRA-SP.”;
* Nº 54, DO VEREADOR TIGUILA PAES, “DE CONGRATULAÇÕES COM A ATLETA PAULINENSE SILVIA MURAKAMI, PELA CONQUISTA DE VICE-CAMPEÃ DA
MARATONA EM USHUAIA, ARGENTINA.”;
20) Requerimentos de Pesar encaminhados pela Presidência:
* Nº 607, DO VEREADOR JOÃO MOTA, PELO FALECIMENTO DOS SENHORES ALCIDES ROBERTO FABRIS E LUIS ROBERTO FERREIRA;
* Nº 629, DO VEREADOR DANILO BARROS, PELO FALECIMENTO DA SENHORA JOSEFINA RODRIGUES CAMARGO E DO SENHOR MATHEUS MACEDO
BISPO;
* Nº 637, DO VEREADOR TIGUILA PAES, PELO FALECIMENTO DO SENHOR
LUIZ ROBERTO FERREIRA.
PRÉDIO ULYSSES GUIMARÃES, 27 DE SETEMBRO DE 2019
VEREADOR JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA
Publicado na Secretaria. Data supra.
RODRIGO ANTONIO QUAIATTI
DIRETOR LEGISLATIVO
REQUERIMENTO Nº 610/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SE HÁ TRATATIVAS E MANUTENÇÃO SENDO REALIZADAS NO FONTANÁRIO.”
Exmo. Sr. Presidente:
Em visita ao Fontanário podemos notar o grande fluxo de pessoas, que usam diariamente o Fontanário Municipal de nossa cidade, uma vez que, o local é de fácil
acesso a todos os munícipes.
Estas pessoas, vão em busca de uma maior qualidade de vida, que anteriormente
era proporcionada pela ótima qualidade da água oferecida naquele local e de forma gratuita. Porém, atualmente, podemos constatar a ausência da manutenção do
local e alteração na qualidade da água com relatos de alteração no sabor da água
, o que vem preocupando os munícipes que utilizam desta água pois, tal água é
utilizada para consumo próprio de adultos , crianças e idosos também .Neste sentido, visando um melhorar a qualidade do espaço físico e da qualidade da água ali
fornecida aos frequentadores do fontanário, quais as providências tomadas pelo
executivo, visando solucionar este problema que tem gerado insegurança aos cidadãos que buscam água da fonte?
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo informações se
há tratativas e manutenção sendi realizada no Fontanário Municipal. Ainda solicito
a publicação do presente Requerimento de maneira integral no Semanário Oficial
para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES

REQUERIMENTO Nº 611/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES A AÇÃO PARA
RESOLVER A SITUAÇÃO DO ESGOSTO A CÉU ABERTO, PRÓXIMO A RUA
GENI NEMÉSIO DE MELO, NO BAIRRO VIDA NOVA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Devido as inumeras reclamções dos moraores proximos a Rua Geni Nemésio de
Melo, no bairro Vida Nova do mau cheiro, presença de moscas e insetos indesejáveis e até mesmo a presença de pequenos roedores (ratos) no local devido ao
descarte incorreto do esgoto realizado no final da rua sitada acima no bairro Vida
Nova. Logo venho por meio desta requerer informação referente a ação para
resolver a situação do esgosto a céu aberto, pois próximo a este local pode se
observar a grande presença de crianças já que o acesso ao local é facilitado e
podemos obervar também a presença de uma horta em um terro baldio ao qual
tal pratica dos moradores é feita para poder completar suas refeições, o que muito
preocupa tal prática pois o solo tem grandes possibilidades de estar contaminado
como constatado in loco.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Executivo informações referente a ação do
esgoto a céu aberto, próximo a Rua Geni Nemésio de Melo, no bairro Vida Nova.
Ainda solicito a publicação do presente Requerimento de maneira integral no Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
REQUERIMENTO Nº 612/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES A POSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM PROJETO CULTURAL DENOMINADO FLIP
(FEIRA DE LITERATURA INFANTIL EM PAULINIA).”
Exmo. Sr. Presidente:
Nesta faixa etária, as crianças encontram-se na fase do realismo imaginário, onde
pensam que a imitação representa a realidade. Para elas, as coisas são vivas e
dotadas de intenções e sentimentos. Aproveitando também, que nesta fase as
crianças apresentam maior capacidade de concentração, fixam como ouvintes,
e conquistam sua própria linguagem, senti a necessidade de montar este projeto
abrangendo contos e histórias como: O lobo e os cabritinhos, Uma babá para os
ursinhos, O sapo encantado etc., acreditando que o conto deve ser prazeroso e
não repetitivo e mecânico, de forma que nos permita viajar em outro mundo proporcionando momentos de risos, novos conhecimentos e sonhos.
Tendo como objetivo geral com a aplicação deste projeto:
Proporcionar momentos de prazer através da leitura, ampliando vocabulário e a
organização de pensamentos. Proporcionando também um objetivo específico
como: Confrontar realidade e fantasia; Aguçar o prazer pela leitura; Desenvolver a
linguagem oral e a capacidade de ouvir; Organizar idéias e pensamentos; Ampliar
o vocabulário; Estimular a criatividade.
Dentre outros desenvolvimentos alcaçados indiretamente também tais como: Rodinha para conversa informal, troca de idéias e análise de conhecimentos prévios;
Apresentar livro para os alunos – manusear e conhecer a história; Dramatização e
registro feito pelas crianças através de desenho e oralmente;
Lista de personagens;
●Trabalhar linguagem oral e escrita;
●Exploração dos personagens e modelagem dos mesmos;
Montagem de livro contendo as histórias trabalhadas.
Temos também o benefício das atividades que podem ser desenvolvidas como por
exemplo: Conversa informal sobre histórias que gostam; Cuidado com os livros;
Falar sobre autor e ilustrador de cada livro; Ler a história; Debate sobre a história;
Reprodução coletiva da história; Desenho livre; Modelagem dos personagens.
Dentre outra interdisciplinares:
LINGUA PORTUGUESA
Vocabulário, linguagem oral e escrita. *MATEMÁTICA Formato, cores, quantidade
e textura.
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CIÊNCIAS NATURAIS
Animais e higiene.
ARTES
Desenhos, pintura, modelagem e dramatização.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, respostas ao
questionamentos apresentados, referente a possibilidade da criação de um projeto
cultural denominado FLIP (Feira de Literatura Infantil em Paulinia. Ainda solicito a
publicação do presente Requerimento de maneira integral no Semanário Oficial
para necessária publicidade.

ca visando alcançar maior independência funcional e qualidade de vida. Acredito
que as academias adaptadas devem contar com condicionamento personalizado
e serviços voltados para pessoas com restrições de mobilidade com o objetivo
de melhorar o desempenho das atividades diárias, controle dos fatores de risco e
atuar como coadjuvante à recuperação neuromotora.
Esta é a segunda Indicação neste sentido que faço com a finalidade de receber alguma reposta positiva no tocante ao menos a elaboração de estudos para
implantação das academias dentro do cronograma da Secretaria de Esportes e
Recreação.

Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
REQUERIMENTO Nº 613/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O CRONOGRAMA DO
PROJETO GUARDAS NAS ESCOLAS NAS SAÍDAS DAS ESCOLAS DO
BAIRRO VIDA NOVA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Com a grande demanda de reclamações dos pais em relação a segurança dos
seus filhos que frequentão as escolas do Bairro Vida Nova e em conjunto com
as noticias das atrosidades que podemos pelos meios de comunicação como por
exemplo a fatidica noticia na data de 13/03/2019 na Escola Raul Brasil, no município de Suzano/SP, em que dois indivíduos armados adentraram a escola atirando
aleatoriamente e mataram 8 pessoas e tambem a presença de comercialização de
produtos inlicitos (Drogas) nas entradas do colégio o que acaba subtraindo a paz
e a tranquilidade dos pais dos alunos .
Considerando o medo que tomou conta de pais e também dos alunos em todo o
Brasil, e a sensação de insegurança devido a tal fato que volta e meia vem à tona,
e que ações preventivas são essenciais para evitar tais acontecimentos, além de
inibir a ação de criminosos mal intencionados que rodeiam as escolas;
Logo venho por meio deste requerimento solicitar informções quanto ao cronograma realizado de patrulhamneto nas escolas pelo projeto da Guarda Municipal nas
Escolas do Bairro Vida Nova .
R E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito informações sobre o cronograma de ronda
nas escolas do Bairro Vida Nova realizados pela Guarda Municipal de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Semanário Oficial, para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR JOSÉ SOARES
REQUERIMENTO Nº 619/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A INDICAÇÃO Nº
1126/2018, DE ESTUDOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO LIVRE
ADAPTADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
			
Certamente as academias ao ar livre, com equipamentos para ginástica, instaladas em vários bairros da cidade, são usadas por muitos cidadãos em busca de
mais qualidade de vida, que aproveitam os espaços para se movimentar e melhorar as funções motoras.
Para atender pessoas com algum tipo de deficiência física, pensei na implantação
de academias adaptadas para auxiliar no desenvolvimento e reabilitação de muitos casos, já que pessoas com redução de mobilidade sofrem uma diminuição do
nível de atividade física diária, o que diretamente leva a alterações na composição
corporal, mais especificamente aumento na quantidade de gordura e diminuição
da massa magra (músculos). Essas mudanças na composição corporal e diminuição do nível de atividade física influenciam diretamente no desenvolvimento de
fatores de risco para a saúde, afetando negativamente todos os aspectos da aptidão física, como coordenação motora, força muscular, resistência e flexibilidade,
por exemplo.
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do-se com os bairros Marieta Dian I e Bela Vista, e as cidades de Americana e
Cosmópolis. Uma das maiores dificuldades encontradas por seus moradores são,
de fato, as ruas de terra em péssimas condições de conservação, o que dificulta
o acesso destes cidadãos às suas residências, visitantes, e até de atendimentos
prioritários como policiamento, ambulância, resgate, bombeiros e transporte escolar.
Assim, considerando que no local existem muitas casas onde residem cidadãos
paulinenses que não tem, nesse sentido, suas necessidades atendidas, é a
presente propositura para requerer seja realizada a infraestrutura e pavimentação
das vias, o que virá a proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, principalmente nos períodos chuvosos.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Exmo Sr. Prefeito informações referentes
ao asfaltamento das ruas em terra do bairro Marieta Dian II.
Ato contínuo, pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Executivo, solicitando informações sobre a Indicação nº 1126/2018, de estudos para instalação de academia ao
livre adaptada para pessoas com deficiência. Requerendo ainda a publicação do
presente Requerimento de maneira integral no Semanário Oficial para a necessária publicidade. 		
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
REQUERIMENTO Nº 620/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE AS CÂMERAS DE
MONITORAMENTO DE SEGURANÇA INSTALADAS NOS BALÕES,
ENTRADAS E SAÍDAS DA CIDADE.”
Exmo. Sr. Presidente:
Solicito ao Executivo informações sobre instalação, manutenção e devido monitoramento das câmeras de segurança instaladas nos principais balões da cidade, a
fim de diminuir a incidência de crimes e facilitar na resolução deles.
De uns anos para cá muito foi prometido no tocante ao monitoramento da cidade.
Inclusive o ex-chefe do Executivo chegou até a criar o projeto ‘Paulínia, Cidade
Digital’, orçado em mais de R$ 23 milhões, mas não saiu do papel. No início de
2014, o processo foi julgado irregular e os trabalhos foram paralisados.Algumas
câmeras chegaram a ser instaladas na ocasião.
Portanto, devido ao avanço das tecnologias, que deve ser aliada à inteligência
das polícias, julgo necessário estudos para ativação de um sistema interligado de
câmeras que contemple os principais balões e entradas e saídas do Município.
Acredito que os responsáveis pela segurança hoje têm total capacidade para avaliar a situação, comparar com exemplos bem sucedidos de outras cidades e aproveitar a ideia iniciada lá atrás, a fim de aproveitar o que já foi feito e, obviamente
consertar os pontos negativos encontrados no projeto original.
Face ao exposto, R E Q U E I R O ao Executivo informações sobre as câmeras de
monitoramento de segurança, instaladas nos balões, entradas e saídas da cidade. Ainda solicito a publicação do presente Requerimento de maneira integral no
Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FÁBIO VALADÃO
REQUERIMENTO Nº 624/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES AO ASFALTAMENTO DAS RUAS EM TERRA DO BAIRRO MARIETA DIAN II.”
Exmo. Sr. Presidente:
O bairro Marieta Dian II encontra-se nos limites de nosso município, confrontan-

REQUERIMENTO Nº 625/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO REFERENTES À CRIAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL.”
Exmo. Sr. Presidente:
O mundo moderno e os novos estilos de vida dos habitantes têm causado preocupação em todo o planeta, pois há a necessidade que haja equilíbrio entre a
utilização dos recursos naturais e a sociedade, para que esta não sofra as consequências. Nesta questão é preciso que estejam inseridos, também, os animais.
A criação do Departamento de Proteção e Bem-estar Animal em nosso município
tem o objetivo de proteger e defender os animais, além de atuar no controle populacional, com foco no equilíbrio ambiental, e também de desenvolver ações que
diminuam o índice de abandono destes animais, entre outras necessidades. Sua
criação depende, inicialmente, da aprovação de lei municipal.
Considerando o clamor social pela criação de políticas públicas concretas para
combater maus tratos de animais domésticos e silvestres, que várias administrações que passaram pela prefeitura almejam a concretização deste objetivo e que
já existe verba orçamentária destinada para este fim no PPA – Plano Plurianual, R
E Q U E I R O ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações referentes ao estágio
atual para criação e estruturação do Departamento de Saúde e Bem-estar Animal.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
REQUERIMENTO Nº 626/2019
“REQUER INFORM3AÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE
ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Zoológico municipal de Paulínia “Armando Muller” já foi um zoológico bem conservado, com uma área arborizada e presevada, abrigando grande variedade de
animais. Infelizmente está fechado para reforma há mais de 5 anos, o que muito
entristece a população paulinense, que um dia usufruiu desta importante área de
lazer do município.
Portanto, nosso entendimento é que a delegação da administração do local através de Concessão, visando desonerar o poder público dos cuidados que deveria
mas atualmente não vem prestando, bem como a melhoria das condições como
um todo através da gestão de um ente privado com know-how para tanto, viria de
encontro aos anseios da sociedade de reabertura do local, e de promover condições dignas de vida para os animais, inclusive com a criação de um santuário
ecológico.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando
Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.434 | Paulínia, 17 de outubro de 2019 |

50

informações quanto a realização de estudos de viabilidade para concessão da
administração do Zoológico Municipal de Paulínia, através de processo licitatório
próprio.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
REQUERIMENTO Nº 627/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A REALIZAÇÃO DE
ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DO THEATRO MUNICIPAL DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Theatro Municipal Paulo Gracindo é um dos mais importantes teatros do interior
de São Paulo. Construído em arquitetura grego moderna, foi inaugurado em 04 de
julho de 2008. O espaço multiuso, conta com 1.350 lugares para o público, e foi
construído para abrigar apresentações de música erudita, artes cênicas, sessões
de cinema, etc. Recebe grande público anualmente, em uma área de 12 mil metros e dispõe de uma excelente acústica e projeção de última geração.
Está localizado na Rodovia José Lozano Araújo, 1551 - Parque Brasil 500, em
Paulínia, ponto de fácil acesso principalmente para quem vem das cidades vizinhas via Rodovia Anhanguera, sentido capital-interior, e possui amplo estacionamento.
A delegação da administração do local através de Concessão, a nosso ver, viria
desonerar o poder público dos encargos inerentes à sua gestão, bem como proporcionar melhorias das condições como um todo através da direção de um ente
privado com know-how técnico para tanto.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando
informações quanto a realização de estudos de viabilidade para concessão da
administração do Theatro Municipal de Paulínia, através de processo licitatório
próprio.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Semanário Oficial para necessária publicidade.

Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR FLÁVIO XAVIER
REQUERIMENTO Nº 630/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVENIDAS E RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Requer ao Executivo, informações sobre a iluminação nas avenidas e ruas urbanas, no município de Paulínia, assim evitando furtos, acidentes entres outros, em
pessoas que ali transitam.
1. Quais as medidas tomadas quanto a realização de troca de lâmpadas, tem planejamento ou programação para esse serviço? Sim, precisamos de cópia para
analisar.
2. Tem relatório de vistoria técnica e laudo, nos locais com mais lâmpadas queimadas? Sim, precisamos de cópia para analisar.
3. Caso haja justificativas técnicas e legais para proceder a troca ou não de lâmpadas no município de Paulínia, para quando está prevista a realização do serviço?
4. Caso a vistoria ainda não tenha sido realizada, justificar e informar se há data
prevista para realizá-la e em quais bairros e horários.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
solicitando informações sobre a iluminação nas avenidas e ruas urbanas, no município de Paulínia, assim evitando acidentes. Portanto a publicação do presente
Requerimento na integra no Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 631/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DE
PLACAS INFORMATIVAS E DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA ALERTA DO
CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS HEITOR NASCIMENTO, RUA OSHITA SIGRIST PONGELUPPI.”

Paulínia, 26 de setembro de 2019

Exmo. Sr. Presidente:

VEREADOR FLÁVIO XAVIER

Requer ao Executivo, informações sobre a instalação de placas informativas de
sinalização de trânsito e marcação de solo, para alerta da preferência de vias da
avenida Dr. Heitor Nascimento com a rua Oshita Sigrist Pongeluppi.
Considerando que a rua Oshita Sigrist Pongeluppi foi alterada para mão única,
ainda não tem nenhum tipo de sinalização informando de quem é a preferência e
se pode acessar a mesma, tem que ser amplamente divulgado pelas mídias de
comunicação, e considerando ainda que é dever da Administração Pública bem
informar os munícipes e visitantes que chegam a Paulínia,
Assim a sinalização de alerta para as alterações feitas nas vias, é obrigatória,
conforme Resolução do CONTRAN, e que exigem, as placas informativas e sinalização de solo avisando sobre a preferência das vias, no entanto sendo obrigatório que esteja em local visível do motorista e do pedestre, e que as vias tenham
placas avisando a velocidade máxima permitida, (cujas placas foram devidamente
instaladas pela municipalidade conforme regulamentação).
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
solicitando, informações sobre a instalação de placas informativas de sinalização de
trânsito e marcação de solo, para alerta da preferência de vias da avenida Dr. Heitor
Nascimento com a rua Oshita Sigrist Pongeluppi. Portanto a publicação do presente
Requerimento na integra no Semanário Oficial para necessária publicidade.

REQUERIMENTO Nº 628/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE
ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DO PÓLO CINEMATOGRÁFICO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
O Pólo Cinematográfico de Paulínia já contribuiu com a produção de 44 filmes nacionais e em coproduções internacionais, sendo 42 filmes com aporte público, ou
seja, investimentos de editais lançados pela Prefeitura Municipal de Paulínia para
a produção de filmes na cidade. Possui cinco estúdios de gravação, escritório de
captação de projetos, shopping, rodoviária e um restaurante. Projetada para ser
formadora de mão de obra, a Escola de Cinema, bem como quase que a totalidade
de suas funções culturais, hoje está desativada.
Tendo em vista que outras áreas da Administação Pública são prioritárias como
a Saúde, Segurança, Educação e Assistência Social, a tendência é que não
ocorram mais grandes investimentos de verbas públicas para que possa voltar a funcionar com sua total capacidade, motivo pelo qual entendemos que a
delegação da administração do local através de Concessão, viria desonerar o
poder público dos encargos inerentes à sua gestão, bem como a melhoria das
condições como um todo através da direção de um ente privado com know-how
técnico para tanto.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando
informações sobre a realização de estudos de viabilidade para concessão da administração do Pólo Cinematográfico de Paulínia.
Ato contínuo pleiteia-se a publicação do presente Requerimento de forma integral
em Semanário Oficial para necessária publicidade.

Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 632/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO SOBRE O PRÉDIO PÚBLICO
LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO.”
Exmo. Sr. Presidente:
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Após nos depararmos com o grande números de prédios locados na cidade pela
administração pública, que nos traz um gasto alto das verbas públicas, precisamos
de informações sobre o prédio público localizado na, rua Presidente Café Filho,
rua Santo Pigatto.
Com o intuito de esclarecer as dúvidas levantadas pelos cidadãos que nos questionaram, solicitamos:
1. O prédio está em concessão com alguma empresa? Sim, qual? Precisamos
analisar.
2. Como se encontra a estrutura do prédio, (Hidráulica, elétrica e civil)?
3. Tem relatório de quantas salas tem, qual o total de m² de área de cada sala?
Sim, precisamos analisar.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
solicitando informações ao executivo, sobre a estrutura do prédio público localizado na, rua Presidente Café Filho, rua Santo Pigatto, na cidade de Paulínia.
Portanto a publicação do presente Requerimento na integra no Semanário Oficial
para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
REQUERIMENTO Nº 633/2019
“REQUER INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO QUANTO A ESTRUTURA

(SALA COM COMPUTADORES E IMPRESSORAS), PARA PESSOAS DESEMPREGADAS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
Exmo. Sr. Presidente:
Após nos reunirmos com várias famílias de nossa cidade, que tem pais e filhos desempregados em nossa cidade, ouvirmos reclamações sobre não haver um local
para que eles possam enviar e imprimir curriculos.
Com o intuito de esclarecer as dúvidas levantadas pelos cidadãos que nos questionaram, solicitamos:
1. Junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma sala onde possa ser
feito esse tipo de apoio aos munícipes de Paulínia.
2. Tem algum planejamento já feito para esse tipo de serviço?
3. Tem relatório de quantos munícipes necessitam desse serviço? Sim, precisamos
analisar.
Face ao exposto, R E Q U E I R O seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal,
solicitando informações ao executivo, sobre a estrutura de uma sala para que possa ser feito cópias e envio de e-mails de currículos aos munícipes desempregados
na cidade de Paulínia. Portanto a publicação do presente Requerimento na integra
no Semanário Oficial para necessária publicidade.
Paulínia, 26 de setembro de 2019
VEREADOR EDILSINHO RODRIGUES
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