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ATOS DO GOVERNO

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 050/2019 – Processo 

Licitatório nº 055/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para 

Composição do Quadro Geral de Registro 

para eventuais fornecimentos de materiais 

para manutenção (roçadeira lateral, lâmina 

p/roçadeira, óleo 2 t, rolo para pintura, 

trincha, balde de tinta, saco de cimento, 

argamassa, lâmpada de LED 20 W, rolo 

p/pintura, massa PVA, etc., visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e o recebimento 

dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 04/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 052/2019 – Processo 

Licitatório nº 057/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para 

Composição do Quadro Geral de Registro 

para eventuais fornecimentos de Gêneros 

Alimentícios tais como: achocolatado, leite 

infantil 2 e macarrão espaguete integral, 

visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” dar-se-ão no dia 04/07/2019 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, gratuitamente, na 

Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 051/2019 – Processo 

Licitatório nº 056/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para 

Composição do Quadro Geral de Registro 

para eventuais fornecimentos de Materiais 

para manutenção e modernização do 

sistema de iluminação pública do Município 

de Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Transporte, Obras e Projetos O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 05/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de  08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

DECRETO

DECRETO Nº.: 1.726/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no 

Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de 

Vinte de dezembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$35.791,48 (trinta e cinco 

mil, setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) 

PREFEITURA MUNICIPAL, Fundo Municipal 

de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$29.081,48 (vinte e 

nove mil, oitenta e um reais e quarenta e 

oito centavos) para atender o Anexo I, 

serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 

Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c 

Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do mesmo 

Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$6.710,00 (seis mil, 

setecentos e dez reais) para atender o 

Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, 

nos termos do Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 

3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº

4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 17 de junho 

de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

 

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Marciano de Oliveira
Secretário

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000
Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br

www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul
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Presencial nº 050/2019 – Processo 

Licitatório nº 055/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de materiais 

p/pintura, massa PVA, etc., visando ao 

dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 04/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

Presencial nº 052/2019 – Processo 

Licitatório nº 057/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Gêneros 

Alimentícios tais como: achocolatado, leite 

infantil 2 e macarrão espaguete integral, 

visando ao atendimento à Secretaria 

e o recebimento dos envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” dar-se-ão no dia 04/07/2019 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

encontra-se disponível, gratuitamente, na 

Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

Presencial nº 051/2019 – Processo 

Licitatório nº 056/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Materiais 

de Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 05/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de  08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no 

Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de 

Vinte de dezembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$35.791,48 (trinta e cinco 

mil, setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) 

de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Art. 2º - Os recursos de R$29.081,48 (vinte e 

nove mil, oitenta e um reais e quarenta e 

oito centavos) para atender o Anexo I, 

serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 

Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c 

março de 1964, na(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do mesmo 

Art. 3º - Os recursos de R$6.710,00 (seis mil, 

setecentos e dez reais) para atender o 

Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, 

3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº

4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

de 2019.
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Presencial nº 050/2019 – Processo 

Licitatório nº 055/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de materiais 

p/pintura, massa PVA, etc., visando ao 

dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 04/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

Presencial nº 052/2019 – Processo 

Licitatório nº 057/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Gêneros 

Alimentícios tais como: achocolatado, leite 

infantil 2 e macarrão espaguete integral, 

visando ao atendimento à Secretaria 

e o recebimento dos envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” dar-se-ão no dia 04/07/2019 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

encontra-se disponível, gratuitamente, na 

Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

Presencial nº 051/2019 – Processo 

Licitatório nº 056/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Materiais 

de Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 05/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de  08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no 

Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de 

Vinte de dezembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$35.791,48 (trinta e cinco 

mil, setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) 

de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Art. 2º - Os recursos de R$29.081,48 (vinte e 

nove mil, oitenta e um reais e quarenta e 

oito centavos) para atender o Anexo I, 

serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 

Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c 

março de 1964, na(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do mesmo 

Art. 3º - Os recursos de R$6.710,00 (seis mil, 

setecentos e dez reais) para atender o 

Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, 

3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº

4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

de 2019.
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Presencial nº 050/2019 – Processo 

Licitatório nº 055/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de materiais 

p/pintura, massa PVA, etc., visando ao 

dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 04/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

Presencial nº 052/2019 – Processo 

Licitatório nº 057/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Gêneros 

Alimentícios tais como: achocolatado, leite 

infantil 2 e macarrão espaguete integral, 

visando ao atendimento à Secretaria 

e o recebimento dos envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” dar-se-ão no dia 04/07/2019 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

encontra-se disponível, gratuitamente, na 

Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

Presencial nº 051/2019 – Processo 

Licitatório nº 056/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Materiais 

de Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 05/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de  08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no 

Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de 

Vinte de dezembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$35.791,48 (trinta e cinco 

mil, setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) 

de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Art. 2º - Os recursos de R$29.081,48 (vinte e 

nove mil, oitenta e um reais e quarenta e 

oito centavos) para atender o Anexo I, 

serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 

Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c 

março de 1964, na(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do mesmo 

Art. 3º - Os recursos de R$6.710,00 (seis mil, 

setecentos e dez reais) para atender o 

Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, 

3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº

4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

de 2019.
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Presencial nº 050/2019 – Processo 

Licitatório nº 055/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de materiais 

p/pintura, massa PVA, etc., visando ao 

dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 04/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

Presencial nº 052/2019 – Processo 

Licitatório nº 057/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Gêneros 

Alimentícios tais como: achocolatado, leite 

infantil 2 e macarrão espaguete integral, 

visando ao atendimento à Secretaria 

e o recebimento dos envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” dar-se-ão no dia 04/07/2019 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

encontra-se disponível, gratuitamente, na 

Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

Presencial nº 051/2019 – Processo 

Licitatório nº 056/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Materiais 

de Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 05/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de  08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no 

Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de 

Vinte de dezembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$35.791,48 (trinta e cinco 

mil, setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) 

de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Art. 2º - Os recursos de R$29.081,48 (vinte e 

nove mil, oitenta e um reais e quarenta e 

oito centavos) para atender o Anexo I, 

serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 

Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c 

março de 1964, na(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do mesmo 

Art. 3º - Os recursos de R$6.710,00 (seis mil, 

setecentos e dez reais) para atender o 

Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, 

3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº

4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

de 2019.
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Presencial nº 050/2019 – Processo 

Licitatório nº 055/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de materiais 

p/pintura, massa PVA, etc., visando ao 

dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 04/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

Presencial nº 052/2019 – Processo 

Licitatório nº 057/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Gêneros 

Alimentícios tais como: achocolatado, leite 

infantil 2 e macarrão espaguete integral, 

visando ao atendimento à Secretaria 

e o recebimento dos envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” dar-se-ão no dia 04/07/2019 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

encontra-se disponível, gratuitamente, na 

Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

Presencial nº 051/2019 – Processo 

Licitatório nº 056/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Materiais 

de Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 05/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de  08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no 

Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de 

Vinte de dezembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$35.791,48 (trinta e cinco 

mil, setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) 

de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Art. 2º - Os recursos de R$29.081,48 (vinte e 

nove mil, oitenta e um reais e quarenta e 

oito centavos) para atender o Anexo I, 

serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 

Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c 

março de 1964, na(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do mesmo 

Art. 3º - Os recursos de R$6.710,00 (seis mil, 

setecentos e dez reais) para atender o 

Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, 

3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº

4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

de 2019.
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Presencial nº 050/2019 – Processo 

Licitatório nº 055/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de materiais 

p/pintura, massa PVA, etc., visando ao 

dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 04/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

Presencial nº 052/2019 – Processo 

Licitatório nº 057/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Gêneros 

Alimentícios tais como: achocolatado, leite 

infantil 2 e macarrão espaguete integral, 

visando ao atendimento à Secretaria 

e o recebimento dos envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” dar-se-ão no dia 04/07/2019 

às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

encontra-se disponível, gratuitamente, na 

Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

Presencial nº 051/2019 – Processo 

Licitatório nº 056/2019, cujo objetivo é a 

para eventuais fornecimentos de Materiais 

de Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 05/07/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 

disponível, gratuitamente, na Sede da 

Prefeitura Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de  08:30 às 18:00 

horas e no sítio: www. 

paraibadosul.gov.br/publicacoes/editais. 

Informações poderão ser prestadas através 

do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 

19 de junho de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal. 

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no 

Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de 

Vinte de dezembro de 2018, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$35.791,48 (trinta e cinco 

mil, setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e oito centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) 

de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Art. 2º - Os recursos de R$29.081,48 (vinte e 

nove mil, oitenta e um reais e quarenta e 

oito centavos) para atender o Anexo I, 

serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 

Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c 

março de 1964, na(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do mesmo 

Art. 3º - Os recursos de R$6.710,00 (seis mil, 

setecentos e dez reais) para atender o 

Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, 

3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº

4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

de 2019.
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