
Ano 1 • Edição 37 • 29 de novembro de 2017

Prefeitura de Paraíba do Sul amplia coleta 
de lixo em toda a cidade

Para evitar o acumulo de lixo nas residências, 

ruas e calçadas, e oferecer mais qualidade 

de vida para o cidadão sul-paraibano, a 

Prefeitura de Paraíba do Sul ampliou este 

ano o serviço de coleta de resíduos sólidos 

na cidade, garantindo que todos os bairros 

do município recebam regularmente o 

serviço. 

A coleta de lixo este ano passou a ser feita 

em mais horários e dias da semana, e nos 

últimos meses começou a ser realizada aos 

domingos e feriados, uma reivindicação 

antiga da população e que foi atendida pela 

Secretaria Municipal de Transporte, Obras e 

Projetos e pela empresa responsável pelo 

serviço de limpeza no município, a PDCA 

Serviços.

A coleta de lixo nos feriados teve início no 

mês de novembro e ocorre nos períodos da 

manhã e da tarde nos bairros que recebem o 

serviço neste dia da semana. Caso o feriado 

seja em dias em que a coleta é realizada 

na zona rural, o serviço acontece um dia 

antes da data comemorativa e também no 

seguinte, garantindo que não haja acumulo 

prolongado.

A coleta de lixo aos domingos teve início 

em outubro e é realizada no centro da 

cidade e nos bairros identificados como as 

áreas de maior acúmulo de resíduos nos 

finais de semana e, por isso, apontados 

como prioridades para o serviço. A intenção 

é que a coleta aos domingos possa ser 

ampliada gradativamente para mais bairros, 

beneficiando toda a população. 

Na Zona Rural de Paraíba do Sul, a coleta já 

é feita desde o início do ano e chega a todos 

os moradores através da utilização de um 

Caminhão Traçado, veículo apropriado para 

locais de difícil acesso e que realiza este 

trabalho com eficácia e segurança.

Além do Caminhão Traçado para a zona 

rural, a coleta de resíduos sólidos é feita por 

Caminhões Compactadores; carro Fiorino 

para coleta de lixo hospitalar; Caminhão 

Satélite e Caminhão Cargo (caminhões 

menores para locais de difícil acesso); e 

Caminhão Baú para a coleta seletiva que 

será iniciada em breve no município. 

Atualmente, os serviços de coleta de 

resíduos são realizados por profissionais 

utilizando equipamentos de proteção 

individual (EPIs). Cada Caminhão 

Compactador conta com três profissionais 

de coleta, agilizando e qualificando o 

serviço.

 De acordo com a Secretaria 

Municipal de Transporte, Obras e Projetos, 

Samuel Carneiro, a ampliação da coleta 

de lixo faz parte da reorganização e 

padronização de toda a limpeza urbana 

do município ocorrida este ano, e que 

representou a melhora do serviço e a 

garantia de que os caminhões da coleta 

cumpram com regularidade o itinerário 

durante a semana. 

Segundo Samuel, os horários e locais em 

que os caminhões devem passar agora são 

monitorados e rastreados via satélite pela 

PDCA para que o serviço siga corretamente 

as rotas estabelecidas e atenda bem a 

população.

O Prefeito Doutor Alessandro Bouzada 

destacou o compromisso da atual gestão 

em zelar pela qualidade de vida do cidadão 

ampliando e melhorando o serviço de 

limpeza pública do município.

 “Quando assumi a Prefeitura, a situação da 

coleta de lixo em Paraíba do Sul era muito 

grave, havia resíduos espalhado pelas ruas 

da cidade, o que causava mau cheiro e 

entupimento de bueiros, colocando em risco 

a saúde da população. A nossa resposta foi 

rápida e temos realizado um bom trabalho 

desde o início do ano através de um serviço 

completo de limpeza pública. É inegável 

que houve uma melhora, mas há muito a ser 

feito e vamos trabalhar para avançar cada 

vez mais” – disse Dr. Alessandro.
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PUBLICAÇÕES

PUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial 

nº 118/2017 – Processo Licitatório nº 

133/2017, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais aquisições 

de Óleo Lubrificante, destinadas à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia 12/12/2017 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, 

24 de novembro de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial 

nº 116/2017 – Processo Licitatório nº 

131/2017, cujo objetivo é a aquisição de 

um veículo Volkswagen Gol, zero km, 

motor 1.6, para atender à Secretaria 

Municipal de Assistência Social. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 

dará no dia 12/12/2017 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, 

24 de novembro de 2017

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 121/2017 – Processo Licitatório nº 

136/2017, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais Aquisições 

de Uniformes Servidores da Atenção 

Básica, em atendimento à Secretaria 

Municipal de Saúde. O Credenciamento 

e recebimento dos Envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 14/12/2017 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, 

24 de novembro de 2017

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 

122/2017 – Processo Licitatório nº 

137/2017, cujo objetivo é o Registro de 

Preços para eventuais Aquisições de 

JALECOS para os Servidores da Atenção 

Básica e Centro de Especialidades 

Odontológicas, em atendimento à 

Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia 14/12/2017 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, 

24 de novembro de 2017

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 

123/2017 – Processo Licitatório nº 

138/2017, cujo objetivo é o Registro 

de Preços para eventuais Aquisições 

de Baterias para veículos e Máquinas 

Pesadas, Motos,  em atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Projetos. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes “Proposta” 

e “Habilitação” se dará no dia 15/12/2017 

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, 

24 de novembro de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

REPUBLICAÇÃO - A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, 

torna público que fará realizar Licitação 

na Modalidade Pregão Presencial 

nº 113/2017 – Processo Licitatório nº 

128/2017, cujo objetivo é o Registro 

ATOS DO GOVERNO
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de Preços para eventuais aquisições 

de Bens Permanentes, tais como: Ar 

Condicionado, Ventiladores, Televisores, 

etc., em atendimento à Secretaria 

Municipal de: Transporte, Obras e 

Projetos e ao Gabinete do Prefeito. O 

Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia 18/12/2017 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, 

24 de novembro de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que 

fará realizar Licitação na Modalidade 

Pregão Presencial nº 120/2017 – Processo 

Licitatório nº 135/2017, cujo objetivo é 

a consultoria técnica na prestação de 

serviço técnico e continuo de tecnologia 

da informação, para modernização 

completa em gestão pública municipal, 

com implantação, migração de dados, 

treinamento, cursos, visitas técnicas 

especializadas “in loco”, bem como 

“cessão de direito de uso de software 

” ( sistemas )  por tempo determinado. 

O Credenciamento e recebimento dos 

Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

se dará no dia 13/12/2017 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, 

24 de novembro de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

Exames laboratoriais beneficiam 
pacientes da Rede Municipal de 
Saúde em Paraíba do Sul 

O serviço de laboratório que presta serviço 

à Rede Municipal de Saúde de Paraíba 

do Sul e ao Hospital Nossa Senhora da 

Piedade (HNSP) vem proporcionando 

agilidade e segurança no diagnóstico de 

exames para os pacientes. As análises 

clínicas vêm sendo realizadas desde 

março deste ano, quando o serviço 

foi novamente contratado a partir dos 

investimentos feitos pela Prefeitura na 

saúde do município.

O serviço de laboratório atende ao 

Hospital, às Unidades Básicas de Saúde 

e à Policlínica, realizando até o mês de 

outubro deste ano mais de 23 mil exames, 

beneficiando 2587 pacientes. Somente 

para o HNSP, neste mesmo período de 

março a outubro, foram feito 7931 análises.

Com o objetivo qualificar ainda mais o 

serviço de laboratório no Hospital, durante 

o mês de setembro o Laboratório passou 

a ocupar uma área específica dentro 

das dependências da maior unidade de 

saúde do município, o que representou 

um significativo aumento no volume 

de exames solicitados pelos médicos 

e a maior rapidez no diagnóstico dos 

pacientes. 

O fato de realizar os exames no HNSP 

também evita que o material coletado 

tenha que ser transportado para outro 

local, reduzindo o risco de contaminação 

da amostra, tornando os resultados mais 

exatos e seguros.  

De acordo com a proprietária do 

Laboratório contratado, Nina Novelino, a 

parceria com a Prefeitura tem sido positiva 

para a população e os equipamentos de 

alta tecnologia utilizados têm garantido a 

qualidade do serviço de exames.

“Aqui no laboratório fazemos o exame 

de microbiologia que identifica possíveis 

bactérias no paciente e ajuda os médicos 

na rápida prescrição do antibiótico correto, 

conseguimos realizar com agilidade uma 

analise de enzima em pacientes com 

quadro de infarto, ajudando a salvar a vida 

destas pessoas, utilizamos um sistema de 

interface interno e externo que reduz o 

risco de erro em até 90%, trabalhamos os 

exames com código de barra, facilitando 

e dando segurança na identificação das 

amostras de cada paciente, e implantamos 

este mês a rotina inteligente que analisa 

todo o histórico de exames realizados 

pelos pacientes, identificando se houve 

piora ou melhora no seu quadro clínico. 

Estes procedimentos e metodologias são 

utilizados por laboratórios de ponta e 

são avaliados e certificados por órgãos 

reguladores do serviço.” – disse Nina.

Para o Secretário Municipal de Saúde, 

Fabiano Ribeiro, a população de Paraíba 

do Sul ganhou muito com a contratação de 

um serviço exclusivo de laboratório capaz 

de atender as solicitações de exames do 

Hospital, das Unidades Básicas de Saúde 

e da Policlínica.

“O serviço prestado pelo laboratório é 

disponibilizado a todos os sul-paraibanos 

que utilizam a Rede Municipal de Saúde. 

Não há diferenciação nos pedidos de 

exames que são feitos para os pacientes 

do SUS e pacientes particulares. Também 

criamos parcerias inéditas com o 

Laboratório para qualificar a equipe de 

profissionais das UBS na coleta de sangue 

e outras amostras, diminuindo o número de 

recoletas e, consequentemente, reduzindo 

o tempo de espera e desgaste físico dos 

pacientes” – destacou Fabiano.
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