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Secretaria de Defesa Civil, Segurança 
e Ordem Pública tem nova sede na 
Rodoviária Nova

Aproveitando a data especial do 

aniversário de Paraíba do Sul, 

no dia 15 de janeiro a Prefeitura 

inaugurou da nova sede da 

Secretaria Municipal de Defesa 

Civil, Segurança e Ordem 

Pública que passou a funcionar 

no Terminal da Rodoviária Nova, 

no Parque Morone. 

Também foram inauguradas 

as novas sedes do Centro de 

Operações da Guarda Municipal 

e da Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações (JARI) 

que agora funcionam ao lado 

da Secretaria de Segurança, 

na Rodoviária. A cerimônia 

de inauguração contou com a 

presença do Prefeito Doutor 

Alessandro e de autoridades da 

cidade. 

A mudança do local das sedes 

dos órgãos de segurança 

do município tem o objetivo 

principal de cumprir a 

recomendação do Prefeito 

Doutor Alessandro de economia 

da máquina pública, uma vez 

que nos últimos anos estes 

serviços vinham funcionando 

em prédios alugados e agora 

estarão num local que pertence 

à Prefeitura, o que represente 

a redução de custos para os 

cofres públicos do município.

A mudança mantém os 

setores próximos em uma 

área que oferece um espaço 

apropriado para abrigar os 

serviços administrativos e os 

veículos destes departamentos, 

problema recorrente enfrentado 

por estes órgãos nos últimos 

anos e que agora será resolvido 

definitivamente. 

A Rodoviária Nova também 

é considerada um local 

estratégico para a Defesa Civil 

e para a Guarda Municipal, 

porque não sofre alagamentos e 

possui uma boa acessibilidade, 

oferecendo mobilidade de 

entrada e saída da cidade. A 

JARI também passa a funcionar 

ao lado do DETRAN, facilitando 

para a população resolver 

questões de documentação de 

trânsito e recursos de infrações. 

Além disso, o Centro de 

Comando da Guarda funciona 

24 horas, garantindo segurança 

e suporte para todas as pessoas 

que utilizam a Rodoviária, seja 

para visitar a cidade, ou viajar 

para outros municípios.

Nos últimos meses, foram 

realizadas obras para a melhoria 

da estrutura dos prédios das 

novas sedes. O telhado do 

Terminal da Rodoviária Nova 

também passou por reforma 

para dar fim as infiltrações e 

goteiras que vinham causando 

transtornos à população, 

taxistas e funcionários das 

empresas de ônibus.

O Secretário Municipal de 

Defesa Civil, Segurança e 

Ordem Pública, Ricardo Sércio, 

participou da realização das 

obras das novas sedes e 

convidou os sul-paraibanos para 

conferir de perto. 

“Faço o convite para que toda a 

população visite o Terminal da 

Rodoviária Nova para conferir 

todas as melhorias que fizemos 

no local. O desejo do Doutor 

Alessandro é fazer algo que seja 

benéfico para o povo e acredito 

que com este novo local para 

os órgãos de segurança do 

município vamos conseguir 

atingir este objetivo” – afirmou 

Sércio.
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EDITAIS

EDITAL Nº 001/2018- PROCESSO 

SELETIVO PARA BOLSA ESTUDOS DE 

ENSINO SUPERIOR - 2018

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

e as Secretarias Municipais de Educação, 

Administração e Planejamento e de 

Assistência Social vem, por meio deste 

edital, tornar público para conhecimento 

dos interessados a abertura das inscrições, 

no período de  16 a 22 de Janeiro de 2018, do 

Processo Seletivo para Bolsas de Estudos 

de Ensino Superior regulamentado pelo 

Decreto 1.482/2017.

1. OBJETO

O presente edital é destinado à criação de 

um cadastro de reserva para a concessão 

de bolsas de estudo integrais (100%), para 

estudantes hipossuficientes, em cursos de 

graduação, na modalidade presencial, na 

Faculdade Redentor, IES (Instituição de 

Ensino Superior) privada, estabelecida no 

Município de Paraíba do Sul.

2. DO PROGRAMA DE BOLSAS

2.1. O programa destina-se à concessão 

de bolsas de estudo para candidatos que 

tenham renda familiar de até 2 (dois) 

salários mínimos per capita,  de acordo 

com o decreto Nº6135 de 26/06/2007, 

da Presidência da República Casa Civil e 

demais requisitos constantes no ítem 4.1 

para curso de graduação presencial na 

Faculdade Redentor de Paraíba do Sul.

2.2. A renda familiar será calculada 

mediante a soma dos ganhos individuais 

dos habitantes de uma mesma residência 

devidamente comprovados. 

2.3. Os cursos ofertados são: Arquitetura 

e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Produção, e 

Serviço Social.

2.4. Serão oferecidas bolsas de estudos 

integrais por curso (item 2.3),  após 

30(trinta) alunos matriculados no curso 

específico junto a Faculdade Redentor, 

conforme Quadro de Vagas- Anexo I.

2.5. O presente edital respeitará o 

cronograma no Anexo IV.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. Este processo seletivo compreenderá 

ATOS DO GOVERNO

duas etapas, a saber:

I. Inscrição e Entrega de documentos, 

na qual o candidato preencherá o 

formulário de inscrição e entregará 

toda documentação comprobatória dos 

itens 4 e 5 em envelope lacrado sob a 

responsabilidade do candidato.

II. Classificação, a ser realizada pela 

Comissão do Processo Seletivo, nomeada 

pela Portaria 002/2018, que processará 

da seguinte forma:

a) A classificação será realizada 

obedecendo aos critérios de classificação 

disposto no item 7 deste edital;

b) A lista de candidatos classificados 

será divulgada no portal eletrônico da 

Prefeitura e em local visível na Secretaria 

Municipal de Assistência Social, cabendo 

ao candidato a observância de todas as 

etapas e prazos estipulados.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO 

PROCESSO SELETIVO

4.1. Para participar do Programa os 

candidatos devem comprovar, no ato da 

inscrição, o atendimento conjunto aos 

seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, 

residente e domiciliado em Paraíba do Sul;

b) Não possuir diploma de curso superior;

c) Não estar matriculado em IES pública;

d) Ter realizado a prova do ENEM e obtido 

nota igual ou superior a 580 pontos ou 

estar regulamente matriculado ou apto a 

se matricular na Faculdade Redentor de 

Paraíba do Sul;

e) Possuir renda familiar não excedente  a 

2 (dois) salários mínimos per capita;

f) Não ser beneficiário de programa de 

graduação mantido pelo Poder Público 

ou pela iniciativa privada;

g) Ter cursado o Ensino Médio 

integralmente em instituição pública 

municipal, estadual ou federal.

4.2. Para fins de apuração de renda familiar 

mensal, entende-se como grupo familiar 

o conjunto de moradores que habitam 

em um mesmo domicílio, possuindo ou 

não grau de parentesco entre si, que 

contribuam para o rendimento ou tem 

suas despesas atendidas por aquele 

grupo familiar.

4.3. A renda familiar será encontrada 

mediante a soma dos ganhos individuais 

dos habitantes de uma mesma 

residência, devidamente comprovados. 

Consideram-se para o cálculo da renda, 

salários, proventos, pensões, pensões 

alimentícias, benefícios de previdência 

pública ou privada, comissões, pró-labore, 

rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimento do mercado informal ou 

autônomo, rendimentos recebidos do 

patrimônio e renda mensal vitalícia.

4.4. Os benefícios referidos no item 4.1, 

letra f compreendem outros benefícios 

capazes de conferir direito ao estudante 

de ter certo percentual de redução 

no valor total cobrado pela IES como 

mensalidade do curso de nível superior, 

podendo ser oriundo do Poder Público 

(PROUNI) ou da iniciativa privada.

4.5. Não são considerados benefícios 

sistemas de crédito ou de financiamento 

estudantil, tais como o FIES.

4.6. A ordem classificatória obedecerá 

ao critério de menor renda per capita  

de acordo com a quantidade de vagas 

disponíveis no Anexo I deste Edital.

5.  DA INSCRIÇÃO

5.1. A entrega do envelope com a 

documentação comprobatória deverá 

ser realizada na Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos, localizada na  

Rua Heinz G. Well, 36, Centro, Paraiba do 

Sul,

5.2. As inscrições dos candidatos terão 

início às 9 horas do dia 16 de janeiro de 

2018 estendendo-se até as 16 horas do dia 

22 de janeiro de 2018.

5.3. No formulário de  inscrição o candidato 

deverá, obrigatoriamente, indicar o curso 

para o qual deseja concorrer ao benefício.

6. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA

6.1. Os documentos, juntamente 

com o formulário de inscrição 

preenchido(ANEXO II), deverão ser 

entregues pelos candidatos, no período 

de 16 a 22 de janeiro de 2018, no horário 

das 9h às 16 horas, na Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos, 

localizada na  Rua Heinz G. Well, 36, 

Centro, Paraiba do Sul, no ato da inscrição.

6.2. Não serão admitidas cópias ilegíveis 

ou oriundas de fax.

6.3. O candidato classificado que deixar 

de entregar quaisquer dos documentos 
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exigidos será automaticamente 

eliminado, não sendo admitida entrega de 

documentos fora do prazo estipulado.

6.4. Serão exigidas cópias legíveis dos 

seguintes documentos para os moradores 

da mesma residência, incluindo o 

candidato:

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS 

MORADORES DA MESMA RESIDÊNCIA, 

INCLUINDO O CANDIDATO

DOCUMENTOS PESSOAIS 

Cópias do CPF, do RG e da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS 

(cópia das páginas que contém a foto, 

a identificação e o último contrato de 

trabalho).

Para os menores de idade, apresentar 

cópia da Certidão de Nascimento.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NO 

NOME DO CANDIDATO OU DE ALGUM 

MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR 

Cópia de um dos seguintes documentos, 

contendo endereço igual ao informado na 

ficha de cadastro;

- Conta de água, luz, telefone ou fatura 

de cartão de crédito (válido somente dos 

últimos três meses);

- Contrato de aluguel;

COMPROVANTE DE RENDA 

Deverá ser entregue comprovante 

(3 últimos contra cheques), por cada 

morador da mesma ou Declaração do 

Imposto de Renda.

HISTÓRICO ESCOLAR  

Histórico escolar do Ensino médio que 

comprove ter cursado integralmente na 

rede pública.

COMPROVANTE DE NOTA DO ENEM 

OU DO VESTIBULAR DA FACULDADE 

REDENTOR  

Comprovante de nota do ENEM, 

encontrado no site: enem.inep.gov.br

com identificação do candidato ou   

Comprovante da nota do vestibular da 

Faculdade Redentor

6.5. A Comissão do Processo seletivo 

para bolsas de Estudo poderá solicitar 

quaisquer outros documentos que 

entender necessário à comprovação das 

informações prestadas pelo candidato, 

referentes a este ou aos membros de seu 

grupo familiar.

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A classificação dos candidatos 

inscritos respeitará as vagas dos cursos 

disponíveis na Faculdade Redentor de 

Paraíba do Sul, conforme Anexo I.

7.2. A ordem classificatória obedecerá 

ao critério de menor para maior renda 

per capita familiar de acordo com a 

quantidade de vagas disponíveis em cada 

curso.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. Os critérios de desempate serão 

aplicados entre os candidatos 

que concorrerem à mesma vaga 

disponibilizada pela instituição de ensino, 

seguindo a ordem preferencial abaixo 

relacionada, respectivamente: 

8.1.1 - De idade mais avançada.

8.1.2- Maior nota do Enem ou vestibular da 

Faculdade Redentor.

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

PARCIAL

9.1. A relação dos bolsistas contemplados 

será divulgada no dia 25 de janeiro de 

2018, no portal da Prefeitura de Paraíba 

do Sul e na Faculdade Redentor de 

Paraíba do Sul.

10. DOS RECURSOS

10.1. Os recursos deverão ser apresentados  

no dia 26 de janeiro de 2018, no Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

no horário de 9h às  16h.

10.2. Somente serão aceitos recursos 

entregues no dia 26 de janeiro de 

2018, devidamente acompanhados de 

identificação, exposição dos motivos e 

documentação comprobatória dos fatos 

alegados;

10.3. O candidato deverá ser claro e 

consistente em seu pedido.

10.4. Os recursos serão julgados pela 

comissão do Processo seletivo para bolsas 

de estudo de Ensino Superior e enviados 

para parecer final da Procuradoria Geral 

do Municipio.

11. DA COMPROVAÇÃO DA RENDA

11.1. Para efeitos de comprovação da 

renda, o classificado deverá entregar 

um comprovante de renda para cada 

morador da mesma residência, de acordo 

com a atividade exercida, conforme o 

quadro ao lado.

11.2. Ficam excluídos do cálculo da 

renda os valores recebidos a título de:

a) Auxílios para alimentação e 

transporte;

b) Diárias e reembolsos de despesas;

c) Estornos e compensações referentes 

a períodos anteriores;

d) Indenizações decorrentes de 

contrato de seguro;

e) Indenizações por danos materiais e 

morais por força de decisão judicial;

f) Segura desemprego;

g) Valor de remuneração de estágio.

h) Benefícios do Bolsa família.

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

FINAL

12.1. A relação dos bolsistas 

contemplados será divulgada no dia 

30 de janeiro de 2018, no portal da 

Prefeitura de Paraíba do Sul e na 

Faculdade Redentor de Paraíba do Sul.

13. DAS RECLASSIFICAÇÕES

13.1. Na impossibilidade da concessão 

da bolsa ou desistência durante o 

processo de seleção e no ato de 

matrícula na IES haverá reclassificação 

das vagas obedecendo aos critérios 

e a lista de classificação já divulgada 

anteriormente.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. O candidato que não atender todas 

as exigências contidas neste edital, 

bem como, quanto à apresentação 

de documentação falsa ou fraude na 

prestação de informações visando a 

concessão da bolsa, será sumariamente 

eliminado e, se for o caso, sem prejuízo 

de sanções penais e cíveis cabíveis, 

deverá ressarcir os valores ao erário.

14.2. A bolsa de estudos concedida 

é pessoal e intransferível, sendo 

vinculada ao candidato e à uma vaga 

em um curso, sem possibilidade de 

alteração.

14.3. O trancamento da matrícula da 

faculdade implica na perda da bolsa 

e na disponibilização da mesma para 

outro candidato. Tal procedimento 

deverá ser tratado em edital próprio.

14.4. O presente  edital terá validade 

até 30/11/2018, respeitada a ordem de 

classificação em caso de surgimento 

de novas vagas durante este período.

14.6. Os casos omissos serão resolvidos 

pela comissão do Processo seletivo 

para bolsas de estudo de Ensino 

Superior com a devida publicidade.
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PORTARIAS PUBLICAÇÕES

PORTARIA GAB/SEDUC N°001 3 DE 

JANEIRO DE 2018

Institui a comissão para análise e 

seleção para professores efetivos da 

Rede Municipal para atuar nas salas de 

Atendimento Educacional Especializado 

-

AEE

CONSIDERANDO

- A Resolução n° 04/2009 CNE / CEB, 

que institui diretrizes operacionais 

para o atendimento educacional 

especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial;

- A Lei n° 13.005/2014 que aprova o 

Plano Nacional de Educação e prevê na 

Meta 4: “Universalizar, para a população 

de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação 

básica e ao atendimento educacional

especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas 

de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados.”

- A Lei n° 3.187/28/5/2015 que aprova o 

Plano Municipal de Educação.

A secretária Municipal de Educação 

de Paraíba do Sul, nomeada pelo ato 

administrativo18/2017, através do ato 

de delegação do prefeito no decreto 

1.489/2017, com fundamento no Inciso 

II, alínea C art.95 da

Lei Orgânica.

Resolve:

Art.1º- Instituir a comissão para análise 

e seleção para professores efetivos da 

Rede Municipal para atuar nas salas de 

Atendimento Educacional Especializado 

- AEE

Parágrafo Único - A Comissão será 

composta pelos servidores abaixo 

identificados:

1 - Alessandra Govêa Sátiro

2 - Djanira Mendonça Ferreira de Oliveira

3- Rosângela Aparecida de Oliveira 

Lima Fonseca

Art.2°- A participação na Comissão 

RESUMO DE EXTRATO DE 

INEXIGIBILIDADE

Processo Administrativo Nº 2018/1/261 

– Inexigibilidade de Licitação Nº 

001/2018 – Órgão: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RIO 

DE JANEIRO – Empresa: BETTA BRASIL 

PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME, 

CNPJ. Nº 03.078.339/0001-07- Objeto: 

Contratação de Prestação de serviços 

na realização do Carnaval 2018 de 

Paraíba do Sul/RJ, na PraçaMarquês 

de São João Marcos, Centro, no 

período de 09 a 13 de fevereiro, 

com apresentação das Bandas: 

“FREE FARRA”; “OS BAIANEIROS”; 

“REINALDO”; “BARTUCADA”e 

aDupla“VITOR E FABIANO”– Valor 

Global: R$ 260.000,00 – Fundamento 

Legal: Art.25, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações. Paraíba do Sul/

RJ16 de janeiro de 2018. Alessandro 

Cronge Bouzada Prefeito Municipal.

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo Nº 2018/1/261– 

Inexigibilidade de Licitação Nº 

001/2018 – Órgão: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/

RIO DE JANEIRO – Empresa: BETTA 

BRASIL PRODUÇÃO DE EVENTOS 

LTDA-ME, CNPJ. Nº 03.078.339/0001-

07- Objeto: Contratação de Prestação 

de serviços na realização do Carnaval 

2018 de Paraíba do Sul/RJ, na 

Praça Pública Marquês de São João 

Marcos, centro, no período de 09 a 

13 de fevereiro, com apresentação 

das Bandas: “FREE FARRA”; “OS 

BAIANEIROS”; “REINALDO”; 

“BARTUCADA” e aDupla“VITOR 

E FABIANO”– - Data Assinatura: 

16/01/2018 - Vigência: 90 (noventa) 

Portaria nº. 002/2018

O Prefeito de Paraíba do Sul, Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente o 

artigo 95, inciso II da Lei Orgânica 

Municipal, e

Considerando o Decreto 1.482/2017 que 

regulamenta a concessão de bolsas de 

estudos para a Faculdade Redentor no 

município de Paraíba do Sul;

Considerando o Edital 001/2018 que cria 

o cadastro de reservas para a concessão 

de bolsas de estudo integrais (100%) 

para estudantes comprovadamente 

hipossuficientes;

Considerando o objetivo de se investir na 

educação da população, caracterizando 

o grande interesse público na referida 

concessão de bolsas de estudo;

Resolve:

Nomear os membros abaixo para 

comporem a Comissão Organizadora, 

Controladora e Avaliadora do Processo 

Seletivo para Bolsas de Estudo na 

Faculdade Redentor estabelecida 

no Município de Paraíba do Sul, em 

conformidade com o Decreto 1.482/2017 

e Edital 001/2018, composta pelos 

membros abaixo, para, sob a presidência 

do primeiro, acompanhar as ações 

de organização, controle e avaliação 

dos candidatos classificados no Edital 

001/2018.

- Alessandra Gouvea Satiro 

- Bárbara Nobrega Simão 

- Bernadeth Domingos Alves Ferreira

- Djanira Mendonça Ferreira Oliveira

- Elaine Cristina Arruda Aguiar

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paraíba do Sul, 05 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

será considerada de relevante interesse 

público e não será

remunerada.

Art.3°- Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação.

dias – Valor Global: R$ 260.000,00 – 

Fundamento Legal: Art.25, inciso III, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

Paraíba do Sul/RJ,16 de janeiro de 

2018.Alessandro Cronge Bouzada 

Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/

RJ, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão 

Presencial nº 002/2018 – Processo 

Licitatório nº 002/2018, cujo objetivo 

é o fornecimento de Materiais Gráficos 

tais como: Flyer, Outdoor em diversos 

tamenhos, Ventarola, Super Banner, 

Telas Ortofônicas, Crachás, Busdoor 

e Adesivos em diversos tamanhos, 

atendendo à Secretaria Municipal de 

Turismo, esporte e Lazer, destinados 

ao Carnaval 2018. O Credenciamento 

e recebimento dos Envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 29/01/2018 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. Informações poderão 

ser prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 16 de 

janeiro de 2018 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial nº 

003/2018 – Processo Licitatório nº 

003/2010, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais Prestações 

de serviços em Recargas de Toners e 
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Manutenção dos mesmos, atendendo 

à todas as Secretarias desta Prefeitura. 

O Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia 01/02/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 16 de janeiro de 2018 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial nº 

001/2018 – Processo Licitatório nº 

001/2018, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais aquisições 

de Mobiliário para o Colégio Municipal 

Andrade Figueira, atendendo à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia02/02/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 12 de janeiro de 2018 – Alessandro 

CrongeBouzada – Prefeito Municipal.

REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial nº 

103/2017 – Processo Licitatório nº 

115/2017, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais aquisições 

de Materiais de Controle do Setor de 

Merenda, tipo: Balança Digital Portátil, 

Saco Estéril, Termômetro Digital 

Culinário e Estadiômetro, atendendo 

à Secretaria Municipal de Educação. 

O Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia02/02/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 12 de janeiro de 2018 – Alessandro 

CrongeBouzada – Prefeito Municipal.

REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/

RJ, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão 

Presencial nº 101/2017 – Processo 

Licitatório nº 113/2017, cujo objetivo 

é o Registro de Preços para eventuais 

aquisições de Materiais destinados 

à Serralheria e Soldas, atendendo à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Projetos. O Credenciamento 

e recebimento dos Envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia05/02/2018 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. Informações poderão 

ser prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 

de janeiro de 2018 – Alessandro 

CrongeBouzada – Prefeito Municipal.

REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/

RJ, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão 

Presencial nº 112/2017 – Processo 

Licitatório nº 127/2017, cujo objetivo 

é o Registro de Preços para eventuais 

aquisições de Equipamentos 

Fotográficos, tais como: Câmera, Lente 

e Cartão de Memória, atendendo à 

Secretaria Municipal de Comunicação. 

O Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia06/02/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 12 de janeiro de 2018 – Alessandro 

CrongeBouzada – Prefeito Municipal.

REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial nº 

096/2017 – Processo Licitatório nº 

108/2017, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais aquisições 

de Pêras de Látex – pequenas para 

Eletrodos Cardiológico, atendendo 

à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia06/02/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 12 de janeiro de 2018 – Alessandro 

CrongeBouzada – Prefeito Municipal.

REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial nº 

100/2017 – Processo Licitatório nº 

112/2017, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais aquisições 

de Materiais para Borracharia, 

atendendo à Secretaria Municipal 

de Transporte, Obras e Projetos. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia07/02/2018 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. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 12 de janeiro de 2018 – Alessandro 

CrongeBouzada – Prefeito Municipal.



Página 7Ano 02 • Edição 43 • 17 de janeiro de 2018

Prefeitura monitora chuvas e volume do 
Rio Paraíba do Sul

Os boatos que circularam nos últimos 

dias nas redes sociais sobre uma possível 

enchente que atingiria a população de 

Paraíba do Sul foram imediatamente 

desmentidos pela Secretaria Municipal 

de Defesa Civil, Segurança e Ordem 

Pública. O principal órgão de segurança 

do município realiza o acompanhamento 

24 horas do volume do Rio e também das 

previsões meteorológicas para a cidade e 

região. 

De acordo com a Defesa Civil, existem 

algumas formas de monitoramento que 

garantem um bom nível de segurança para 

a identificação de uma possível enchente. 

Diariamente é feito o contato direto com 

a empresa responsável pela barragem 

de Santa Cecília, em Barra do Piraí, que 

também monitora 24 horas o volume 

da represa e a vazão do rio, informando 

os municípios da região caso haja uma 

situação de emergência ocasionada por 

uma chuva forte, por exemplo.

Próximo à sede da Guarda Ambiental de 

Paraíba do Sul, no cais do porto ao lado 

da Ponte Velha, há uma régua de medição 

do volume do rio, fundamental para que 

seja feito o acompanhamento do risco 

de alagamentos na cidade. A Guarda 

Ambiental funciona 24 horas e monitora a 

régua dia e noite, informando a situação à 

Defesa Civil.

Na sede da Guarda Ambiental há um 

pluviômetro que mede o volume de 

chuva no município e serve como mais 

um instrumento no trabalho de prevenção 

do risco de enchentes, porque permite 

identificar chuvas de grande intensidade 

que podem ocasionar o rápido aumento 

do volume das águas do Rio Paraíba do 

Sul e dos córregos da cidade.

A Secretaria de Defesa Civil também faz 

um acompanhamento constante dos 

principais institutos de meteorologia do 

país e faz parte da Rede de Comunicação 

(REDEC) da região Serrana, órgão da 

Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, 

que oferece um serviço de classificação de 

risco de chuvas, repassando informações 

diárias para todas as Secretarias de Defesa 

Civil dos municípios.

Prefeitura e Defesa Civil preparadas para 

agir em Paraíba do Sul

Por determinação do Prefeito Doutor 

Alessandro, a Prefeitura institui um 

Plano de Contingência para situações 

de emergências climáticas como 

chuvas, enchentes, queda de barreiras, 

deslizamentos e obstrução de vias. Todas 

as principais Secretarias envolvidas 

possuem um canal de comunicação 

direto e ações pré-estabelecidas, para 

que a resposta de auxílio e remoção da 

população em áreas de risco seja o mais 

rápido possível.

A Patrulha Fluvial de Paraíba do Sul 

também está sempre de prontidão 

para qualquer tipo de resgate. O barco 

motorizado da Prefeitura permanece 

a posto e outros barcos cedidos pela 

Associação de Pescadores podem ser 

utilizados para auxiliar no trabalho. Os 

Guardas Municipais são habilitados para 

pilotar os barcos e contam com um deque 

flutuante que auxilia no resgate em locais 

de difícil acesso.

Para o Secretário Municipal de Defesa 

Civil, Segurança e Ordem Pública, Ricardo 

Sércio, este é um período do ano em há 

o aumento natural do volume de chuvas, 

o que colabora para perpetuar boatos de 

enchentes como os que circularam nas 

redes sociais. 

Segundo Sércio, não é possível descartar o 

risco de chuvas torrenciais que modificam 

o panorama e as previsões, entretanto, 

o Secretário lembrou que a Defesa Civil 

está preparada para as emergências do 

município e atua sempre de maneira 

preventiva para a segurança da população. 
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