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Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.611 - 30 de Março de 2021
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8002 DE 30 MARÇO DE 2021
“DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA
FINS DE SEGURANÇA SANITÁRIA E DE CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e
Considerando as disposições contidas no Decreto Municipal nº 7.990, de 03 de
março de 2021, que classifica o Município de Paulínia como fase 01 – Vermelha,
igualmente prorrogadas pelo Decreto Municipal nº 7.996, de 19 de março de 2021;
Considerando que o Governo Estadual estendeu a fase vermelha – emergencial
até a data de 11 de abril de 2021, com necessidade de compatibilização às regras
dispostas no Plano São Paulo;
Considerando a evolução da COVID-19 no território estadual e a necessidade de
readequação do calendário escolar para fins de proteção e segurança do corpo
docente, dos alunos, dos munícipes e da comunidade escolar; e
Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e de preservar a Saúde Pública.
D E C R E T A:
Art. 1º. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19),
para fins de enfrentamento de emergência de saúde pública, adota as seguintes
medidas para proteção dos servidores, munícipes e da comunidade escolar:
I – Suspensão das aulas presenciais da rede municipal de ensino e da rede particular de ensino localizada no âmbito do Município de Paulínia até a data de 16 de
abril de 2021; e
II – Durante o período de suspensão das aulas presenciais da rede municipal de
ensino, nos termos do inciso anterior, as unidades escolares do Município permanecerão abertas para as atividades administrativas e de apoio à comunidade
escolar, observando todas as medidas de segurança sanitária e as disposições já
contidas no Decreto Municipal nº 7.990, de 03 de março de 2021.
Art. 2º. As aulas presenciais na rede municipal de ensino terão início na data 19
de abril de 2021, sem prejuízo da manutenção do ensino telepresencial disponibilizado nas plataformas digitais da Secretaria Municipal de Educação. Para o
retorno, as escolas devem seguir as definições do calendário escolar já divulgado
e do cronograma a ser apresentado nos meios institucionais de comunicação do
Município.
Parágrafo único. A data acima designada pode sofrer alteração a depender do

cenário epidemiológico e dos dados de saúde pública a serem avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de Vigilância Sanitária.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Paulínia, 30 de março de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Chefe do Gabinete do Prefeito
FÁBIO LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Saúde
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
MEIRE TEREZINHA MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Administração vem informar que prazos legais e os procedimentos relacionados a licitações estão transcorrendo normalmente, inclusive
com a realização das sessões públicas de licitação, guardadas todas as cautelas
e medidas de segurança para evitar a disseminação da Covid-19. Desse modo,
em procedimentos de licitação, fica franqueado o acesso a licitantes e ao público
em geral às dependências da Prefeitura Municipal para fins de acompanhamento
das sessões.
WILSON AMARO RODRIGUES
CHEFE DE GABINETE /SMA
LÚCIA HELENA LIMA GIUNCO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021
PROTOCOLO Nº 1432/2021
SC Nº 63/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

Expediente: A publicação do Diário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Diário veicula atos oficiais do Município, e outros atos de
interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Secretaria de Governo e Serviço de Expediente), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de
Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.
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HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor das empresas:
1ª CNPJ:04.470.103/0001-76
Razão Social: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item:
6 - Valor Unitário:
Valor total:
R$ 36.600,00
1ª CNPJ:81.618.753/0001-67
Razão Social: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Item:
7 - Valor Unitário:
Valor total:
R$ 39.900,00

R$ 9.150,00

R$ 19.950,00

1ª CNPJ: 61.012.811/0001-05
Razão Social: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORIO LTDA
Item:
1 - Valor Unitário:
R$ 1.900,00
Item:
3 - Valor Unitário:
R$ 22.900,00
Item:
4 - Valor Unitário:
$55.000,00
Valor total:
R$ 242.000,00
1ª CNPJ: 22.371.915/0001-46
Razão Social: THIAGO VENTURINI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
Item:
8 - Valor Unitário:
R$ 1.737,80
Valor total:
R$ 3.475,60

Revogo os itens: 02 e 05.
Valor Total da Licitação: R$ 321.975,60 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, 29 de março de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL – COVID19 – SAÚDE
– EDITAL Nº 02/2020
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 02/2020
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições, e de acordo com os protocolos administrativos
nºs 2591/2021, 2589/2021 e 5977/2021, convoca os candidatos APROVADOS
(Contrato por Tempo Determinado) no Processo Seletivo nº 02/2020 – Edital
de Homologação nº 02/2020, conforme segue:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRAZER NO DIA DA CONVOCAÇÃO:
a) Uma foto 3x4 recente;
b) Cédula de Identidade (RG) (Original e 02 cópias simples);
c) Certidão de Casamento ou de Nascimento ou Declaração de União Estável registrada em cartório, conforme o caso. (Original e 02 cópias simples). Se casado(a) apresentar documento do cônjuge RG/CPF (Original e 02 cópias simples);
d) Carteira Profissional de Trabalho, somente das páginas onde estão a foto e o
número da Carteira, bem como da folha da Qualificação civil (Original e 01 cópia
simples);
e) Impressão do Comprovante de Situação Cadastral do CPF emitido através do
site -https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp (02 cópias);
f) Impressão do comprovante de Resultado da Consulta de Qualificação Cadastral – E-SOCIAL através do site: (http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial). O

resultado da consulta deve constar “Os dados estão corretos”;
g) Título de Eleitor (Original e Cópia Simples) e a impressão das Certidões de
Quitação Eleitoral e Crimes Eleitorais do site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes;
h) Certificado de Reservista e/ou CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação
(somente para pessoas do sexo masculino com 45 anos ou menos) – (Original
e 01 cópia simples);
i) Comprovante de Residência com CEP atualizado – conta de água ou luz ou
telefone dos últimos 60 dias (Original e 02 cópias simples).
j) Comprovante de Escolaridade, Certificado de Conclusão ou Diploma (original e
01 cópia simples) conforme exigência da função:
k) Histórico Escolar (Original e 01 Cópia Simples);
l) Registro do Conselho de Classe (Original e 01 Cópia Simples, somente para as
funções que exigem – Anexo I – Edital nº 02/2020)
m) Titulação declarada no ato da inscrição (Original e 01 cópia simples)
n) Comprovante do Tempo de Experiência Declarado no ato da inscrição (Original
e 01 cópia simples);
o) Declaração de bens em envelope lacrado e identificado com seu nome (cópia da
declaração do último imposto de renda ou feita de próprio punho);
p) Impressão do Atestado de Antecedentes Criminais (Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo (http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.
aspx);
q) Impressão da Certidão Estadual de Distribuição de Ações Criminais – Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/SecretariaPrimeiraInstancia/Certidoes_Default);
r) Declaração indicando a atividade pública ou particular que o candidato porventura exerça, mencionando o local, função e horário de trabalho; ou declaração
de que não exerce atividade pública ou privada remunerada;
s) Carteirinha de Vacinação atualizada – vacinas obrigatórias: Hepatite B, Dupla
Adulto (Tétano e Difteria), Sarampo, Caxumba e Rubéola (original e 01 cópia
simples);
t) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos
03 (três) meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças – CID, bem como provável causa da deficiência e também, se
esta deficiência o impede ou não de trabalhar na linha de frente ao combate do
COVID-19, somente para candidatos com deficiência;
u) RG e CPF de todas as pessoas que deseja cadastrar com dependente de IRRF
(01 cópia simples).
Obs.: Conforme item 5.3, letra c, do Edital nº 02/2020, será desclassificado o candidato que não apresentar os documentos necessários para a contratação.
ORIENTAÇÕES DA DIVISÃO DE MEDICINA OCUPACIONAL
E PERÍCIAS SOBRE EXAMES LABORATORIAS ADMISSIONAIS
E CONSULTA MÉDICA ADMISSIONAL
1. Responda o Questionário disponível em < https://bit.ly/3k8ioVx > até dia
05/04/2021.
2. Caso queira providenciar exame particular (validade: até 90 dias), tenha em
mãos no dia da consulta médica:
• Hemograma,
• Glicemia,
• AntiHIV,
• AntiHCV,
• AntiHBS, AntiHBc e HbsAg,
• Sorologia de Sífilis.
Ou, poderá realizar os exames laboratoriais conforme horário disponibilizado
pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
2. Atualize sua carteira de vacinação com:
• Covid-19,
• Vacina contra Hepatite B,
• Sarampo-Caxumba-Rubéola,
• Difteria-Tétano (conhecida como dT ou dupla adulto) e
• Influenza 2020.
4. Sua consulta médica será realizada na DIMOP – Divisão de Medicina Ocupacional e Perícias, localizada na Prefeitura Municipal (ao lado da Secretaria
de Recursos Humanos). No dia da consulta, é obrigatória a apresentação de:
• CÓPIA e ORIGINAL da carteira de vacinação atualizada;
• Exame de sangue completo (somente se optou por fazer particular), e exames complementares, se requisitados pelo Médico do Trabalho.
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PAULIPREV

ATENÇÃO:
Acesse o link < bit.ly/2CBOkkB > para se informar sobre:
• Acidente com Material Biológico e
• Entrega de atestados.

APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 55/2021

Dúvidas sobre Exame Médico Admissional, entrar em contato com a DIMOP:
(19) 3874-5796 e 3874-5729.

BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, ATRIBUIÇÃO,
AGENDAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MÉDICA ADMISSIONAL

CONSIDERANDO que a segurada MARCIA MARIA BORGES ARAUJO DE SÁ
foi aposentada nos termos artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, com
proventos integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade,
conforme Portaria nº 068/2015;

Data: 06/04/2021 (terça-feira)
Local: Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Prefeitura Municipal de Paulínia
Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551 – Parque Brasil 500
Paulínia/SP – CEP 13141-901

CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC nº 00012338.989.16-3, julgou ilegal o ato concessório de aposentadoria,
negando-lhe o registro.

Função: Enfermeiro (Protocolo 2591/2021)
Classificação
53º

Nome

Horário

Andreia Souza De Farias

08h30

Função: Enfermeiro (Protocolo 2589/2021)
Classificação
54º

Nome

Horário

Elaine Cristina Barbosa Maringolo

09h00

Função: Técnico de Enfermagem (Protocolo 2589/2021)
Classificação
166º

Nome

Horário

Dieine Lilian Da Silva

09h30

Função: Técnico de Enfermagem (Protocolo 5977/2021)
Classificação
167º

Nome

Horário

Luis Cesar Da Silva

10h00

A atribuição da vaga será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, logo
após a entrega de toda documentação (06/04/2021).
O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para entrada na Prefeitura Municipal de Paulínia, conforme Decreto Municipal nº 7809, de 05 de maio de 2020.
Conforme item 8.11 do Edital nº 02/2020 “O candidato aprovado que não se
apresentar na Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias (data limite: 13/04/2021), contados da sua
convocação, comprovando todas as condições e exigências dispostas nos itens
1.13 e 8.4, mediante a apresentação dos documentos solicitados perderá a vaga
conquistada no Processo Seletivo, sendo chamado, imediatamente, o classificado seguinte.”
Paulínia, 30 de março de 2021.
BEATRIZ ANACLETO BRAGA
Secretária Municipal de Recursos Humanos
ERRATA
Na publicação da Portaria nº 108 no Diário Oficial do Município de Paulínia, do
dia 29 de março de 2021, Edição nº 1610,
ONDE SE LÊ:
“Guarda Municipal”,
LEIA-SE:
“Agente de Apoio Operacional”.
Paulínia, 30 de março de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 175/2015;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada MARCIA MARIA BORGES ARAUJO DE SÁ, RG 8.156.474-0-SSP/SP, CPF 999.845.808-06,
NIT 1221161290-5, para constar como valor inicial do benefício, o valor de R$
12.977,22 (doze mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte dois centavos),
conforme memória de cálculo anexa.
2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 04/2021, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.
Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 05 de agosto de 2015.
Paulínia, aos 24 de março de 2021.
BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 57/2021
BEATRIZ DE LOURDES NASCIMENTO BORLINA BERNARDI, Diretora Previdenciária e Atuária do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULIPREV, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a segurada GERALDA AUGUSTA DA SILVA foi aposentada nos termos artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos
integrais calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, conforme
Portaria nº 108/2015;
CONSIDERANDO, que o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos
autos do TC nº 12328.989.16-5, julgou ilegal o ato concessório de aposentadoria,
negando-lhe o registro.
CONSIDERANDO que os valores percebidos pela segurada até a presente data
são alcançados pela irrepetibilidade, posto que recebidos de boa-fé;
CONSIDERANDO, mais, que foi assegurado direito de defesa e contraditório à
segurada, conforme Processo Administrativo nº 256/2015;
DECIDE:
1. RETIFICAR o ato de concessão de aposentadoria à segurada GERALDA AUGUSTA DA SILVA, RG 9.563.611-0-SSP/SP, CPF 076.180.228-28, NIT
1072039410-1, para constar como valor inicial do benefício, o valor de R$ 3.475,80
(três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme memória de cálculo anexa.
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2. DETERMINAR a imediata adequação do valor dos proventos devidos à segurada, a partir da competência 04/2021, sendo indevida qualquer compensação ou
restituição dos valores percebidos pela segurada.

2015.

Esta Apostila Retificatória entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da concessão do benefício, a saber, 7 de outubro de

BEATRIZ DE L. N. BORLINA BERNARDI
Diretora Previdenciária e Atuária

Paulínia, aos 30 de março de 2021.
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