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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

Página 2 Ano 5 • Edição 464 • 07 de janeiro de 2021

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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1 – Receita Tributária 11.442.730,00 
2 – Receita de Contribuições 12.492.000,00 
3 – Receita Patrimonial 408.550,00 
4 – Receita Agropecuária 0,00 
6 – Receita de Serviços 360.060,00 
7 – Transferências Correntes 94.263.770,00 
9 – Outras Receitas Correntes 2.893.000,00 

Subtotal 121.860.110,00 
 

 
Receitas Intra-Orçamentárias 

Receita Intra-Orçamentária 4.600.000,00 
Subtotal 4.600.000,00 

 

 
Receitas de Capital 

1 – Operações de Crédito 0,00 
2 – Alienação de Bens 0,00 
3 – Transferências de Capital 1.504.690,00 

Subtotal 1.504.690,00 
 
Deduções para Formação do FUNDEB 

7 – Transferências Correntes 9.589.500,00 
Subtotal 9.589.500,00 

  
TOTAL DA RECEITA BRUTA......................... 137.554.300,00 
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA..................... 127.964.800,00 

 
Artigo 3º -  A despesa será fixada, na forma do art. 6° da Portaria Interministerial n° 

163, de 04 de maio de 2001, na modalidade de aplicação e realizada 
segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções 
e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se 
com os seguintes valores: 

 
Parágrafo Único: O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, será 

publicado no primeiro dia útil após a publicação desta lei. 
 
POR ÓRGÃOS 
a) Orçamento Fiscal 

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 5.040.000,00 
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 65.518.400,00 
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 
05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARAÍBA DO SUL 613.000,00 
06 - FUNDO MUNIC. DA INF. E DA ADOLESCÊNCIA 95.900,00 
07 - INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA DO SUL 6.773.000,00 
Total do Orçamento Fiscal.................................................. 78.040.300,00 



especificadas no anexo I.
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 

b) Orçamento da Seguridade Social  
03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.326.500,00 
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 36.570.000,00 
07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA DO SUL 12.028.000,00 
Total do Orçamento da SeguridadeSocial....................... 49.924.500,00 

  
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO........ 148.144.774,48 

 
 
Artigo 4o-  Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 

I -  A abrir no curso da execução orçamentária de 2021, créditos 
adicionais suplementares até o limite de 50% da despesa total 
fixada por esta Lei, utilizando-se para isso, anulações de 
dotações, criando, se necessário, elementos de despesas dentro 
das unidades orçamentárias, programas e ações existentes; 

 
II - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de 

contingência, nas situações previstas no artigo 5º.  Inciso III da 
LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio 
de 2001; 

 
III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do 

superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64; 

 
IV -  Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de 

excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, 
acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada 
for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência 
do exercício como provável excesso de arrecadação, na forma do 
artigo 43 da Lei 4320/64; 

 
V -  A abrir no curso da execução do orçamento de 2021, créditos 

adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte 
de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham 
excedido a previsão de arrecadação e execução; 

 
VI -  A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente 

recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, 
nos termos do § 3º do art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 
CFR/88; 



especificadas no anexo I.
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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VII -  Os créditos suplementares previstos nos incisos anteriores, 
poderão ser efetivados por Decreto, exclusivamente, do Poder 
Executivo; 

 
Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer 

de uma categoria de programação para outra ou de um órgão 
para outro, dentro da estrutura orçamentária. 

  
Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria de programação, de que trata o 

inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma 
classificação funcional programática e que pertençam ao 
mesmo órgão e unidade orçamentária. 

 
Parágrafo 3º.  A reserva de contingência do RPPS será utilizada 

exclusivamente para custeio de benefícios e pensões dos 
servidores. 

 
 
Artigo 5o- O Limite autorizado no artigo anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a: 
 

I –  Os Valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e 
as despesas financeiras com operações de crédito a contratar; 

 
II – Atender Insuficiência de dotação do grupo de pessoal, encargos 

sociais e pagamento de despesas decorrentes de precatórios 
judiciais, amortização e juros da dívida mediante a utilização de 
recursos oriundos da anulação de dotação; 

 
III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações 

de crédito, convênios e transferências de dotações para criação de 
novas secretarias no âmbito da administração pública municipal; 

 
IV –  Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos das funções saúde, 
assistência, previdência, e em programas de trabalhos relacionadas 
à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o 
cancelamento da dotação das respectivas funções. 

 
Artigo 6o-  Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do 
orçamento autorizado para o exercício de 2021. 

 
 
Artigo 7o- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a 

encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral da contas 
públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação 
das contas públicas do ente municipal.  

 
 
Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou 

operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos. 
 
Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar 

parâmetros para utilização de dotações de forma a compatibilizar as 
despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que 
estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 
para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2021. 

 
Artigo 10 -  Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, 

em virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou 
regimental de órgão da administração direta ou de entidades da 
administração indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente lei à 
modificação administrativa ocorrida, inclusive criando unidades 
orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, 
necessários à redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando 
cargos em comissão por transformação de outros sem aumento de 
despesas, observando o equilíbrio orçamentário. 

 
Artigo 11 -  Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021. 
 
Artigo 12-  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

Paraíba do Sul, 23 de dezembro de 2020.     
 
 
 
 

 
 
 
 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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Receita Despesa

Receitas Correntes Despesas Correntes
 Impostos, Taxas e Contrib  11.442.730,00  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI  65.135.000,00
 Contribuições  5.639.000,00  JUROS E ENCARGOS DA DÍVID  64.000,00
 Receita Patrimonial  588.750,00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  41.169.570,00
 Receita de Serviços  360.060,00
 Transferências Correntes  104.246.270,00
 Outras Receitas Correntes  2.893.000,00
 (-) Dedução para o FUNDEB  9.982.500,00

Receitas Correntes Intraorçamentárias Despesas Correntes Intraorçamentárias
 Contribuições  11.453.000,00  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI  2.079.500,00

 JUROS E ENCARGOS DA DÍVID  971.000,00

 Superávit

 Totais ..................  Totais ..................

Receitas de Capital Despesas de Capital
 Alienação de Bens  -  INVESTIMENTOS  3.024.930,00
 Transferências de Capital  1.504.690,00  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  2.070.000,00

 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  5.197.000,00

Reserva de Contingência

 Déficit

Totais .................. Totais ..................

 17.417.240,00

 18.921.930,00  18.921.930,00

 8.630.000,00

 1.504.690,00  5.094.930,00
 5.197.000,00

 126.640.310,00  126.640.310,00

 17.221.240,00

 11.453.000,00
 3.050.500,00

 125.169.810,00
 -9.982.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Paraiba do Sul Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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Receita Despesa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Paraiba do Sul Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Total .......................  128.341.000,00 Total .......................  128.341.000,00

Déficit  196.000,00

Receitas de Capital Intraorçamentária Despesas de Capital Intraorçamentária -  5.197.000,00
Reserva de Contingência  8.630.000,00

Receitas Correntes Intraorçamentária Despesas Correntes Intraorçamentária 11.453.000,00  3.050.500,00
Receitas de Capital  1.504.690,00 Despesas de Capital  5.094.930,00

Receitas Correntes  115.187.310,00 Despesas Correntes  106.368.570,00

Resumo Receita Despesa
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 

Ano 5 • Edição 464 • 07 de janeiro de 2021Página 10



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 

contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 
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especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 



especificadas no anexo I.

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.

A Prefeita de Paraíba do Sul/RJ, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 

Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria 
Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 

elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo 
com o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras 
providências que se fizerem 
necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 
e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
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contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 
2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORA ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:
- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva
Art. 2ºNa ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pelaServidora 
Tatiana Izidoro Silva.
Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.
Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.
Art. 5º O mandato dos membros 

da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesmaser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.
Art. 6ºO Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.
Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
Art. 9ºRegistre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES

PREFEITA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

LEI Nº3721, DE 23 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2021.

 
Artigo 1o- Esta Lei estima a 
receita e fixa a despesa do 
município de Paraíba do Sul 
para o exercício financeiro de 
2021, nos termos do art. 165o, 
parágrafo 5o. da Constituição da 

República de 1988, Lei 4320/64, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Lei de Diretrizes Orçamentária, 
compreendendo:

I -  O orçamento Fiscal 
referente aos Poderes do 
Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração 
municipal direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da 
seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados; 

Artigo 2º - A receita total 
estimada no orçamento fiscal, 
seguridade social, já com as 
devidas deduções legais, 
representa o montante de R$ 
127.964.800,00 (Cento e Vinte e 
Sete milhões e Novecentos e 
Sessenta e Quatro mil e 
Oitocentos reais), conforme 
Anexo I demonstrado em 
apenso.

I -  Orçamento Fiscal está 
fixado em R$ 
78.040.300,00(setenta e oito 
milhões, quarenta mil e 
trezentos reais);

II -  Orçamento da Seguridade 
Social em R$ 
49.924.500,00(quarenta e nove 
milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único -  A receita 
pública se constitui pelo 
ingresso de caráter não 
devolutivo auferido pelo Ente 
municipal, para a alocação e 
cobertura das despesas 
públicas. Todo ingresso 
orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser 
classificadas em receitas 
correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da 
legislação vigente e 


