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Prefeitura intensifica recapeamento 
asfáltico na cidade

O Prefeito Doutor Alessandro 

acompanhou de perto mais uma 

fase das obras de recapeamento 

asfáltico em Paraíba do Sul. Desta 

vez, os serviços ocorreram no 

bairro Jatobá, melhorando as 

condições de mais um trecho da 

Avenida Randolpho Penna.

Doutor Alessandro conversou 

com moradores e motoristas que 

agradeceram ao prefeito por mais 

uma etapa de melhorias desta 

importante via, considerada uma 

das mais movimentadas da cidade.

 “Toda semana uma nova área 

da cidade receberá o serviço de 

recapeamento, principalmente 

nesse período de estiagem que 

ocorre entre as chuvas. Antes 

isto era feito somente durante 

os meses mais secos. Queremos 

intensificar o trabalho para 

beneficiar a população e aos 

poucos todos os bairros serão 

beneficiados.” – disse Doutor 

Alessandro.

Começou nessa quinta-feira, 

dia 25 de Janeiro, as obras de 

terraplanagem para  construção 

da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do bairro Parque Morone, 

localizado no primeiro distrito 

de Paraíba do Sul. O prefeito 

Doutor Alessandro esteve até o 

local acompanhado do secretário 

de obras, Samuel Carneiro, e do 

vereador Cici.

A primeira etapa da obra realizará 

a limpeza e terraplanagem 

do terreno onde a unidade 

será construída, que terá 

aproximadamente 900 m². 

A instalação da UBS no local 

irá atender uma demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde 

em alcançar um maior número de 

pessoas que eram atendidos na 

unidade do bairro Lava Pés.
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PORTARIAS

P O R T A R I A  N.º  005/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R   o Adicional de 

Titularidade, calculado sobre o salário 

base nos percentuais citados, aos 

servidores abaixo relacionados, de 

acordo com a Lei 2555/2007, Art 27, a 

partir de 02/01/2018:

Adelmo Jose de Oliveira  25%

Alvaro Merotto Aguiar  20%

Aparecida da Silva Mendes Santos 20%

Barbara Nobrega Simião  20%

Dayane Ribeiro P Lopes  25%

Deilane da Silva Pinheiro  10%

Elani Menezes P b Fernandes 10%

Emdio Gomes da Costa Junior 15%

Fernanda de Lima Ruzzi  15%

Giane Araujo de A Dias  15%

Livia Macahdo Lima Martins 25%

Francine Rosas da Silva  15%

Luan Silva Alves Bastos  15%

Luzicacia Meira Santana  20%

Marcio Bruno Santos da Silva 25%

Maria Jose Batsita Paes  10%

Miriam Campos Felicio  15%

Raquel Salgueiro daddazio 25%

Renata Henaut Jacobs  15%

Rodrigo Goncalves Solis  10%

Rozimere bastos F Carneiro 10%

Thiago Joaquim Lima de Moraes 20%

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

Paraíba do Sul,

12 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

22, 23, 24 e 25, a partir de 02/01/2018:

- Aline de Abreu Vicente    30%

- Ana Carolina Silva Carneiro    10%

- Ana Cristina Carvalho Santana   30%

- Ana Luiza Hildebrando de A Pinto  30%

- Anderson Luiz Pereira de Oliveira   30%

- Bianca Lau Carvalho Barros   30%

- Chirlene Aparecida de Melo Souza 30%

- Cristina Maria de Paula Ferreira   30%

- Daniele Ramos de Oliveira Silva   30%

- Gabriela Silva Coelho     10%

- Josélia Sanatna da Silva     10%

- Irisval Mariano dos Santos Junior    30%

- Josiê da Silva Vieira    30%

- Luciane Custódia Almeida   30%

- Marlucia da Silva Candido Pinheiro 30%

- Natalia Alves Oliveira     30%

- Patricia Gonçalves Ferreira     30%

- Patricia Ramos Salles      30%

- Renata Maria da Costa Vilas Boas    30%

- Rita de Cassia Marchi Ferreira    30%

- Roseli Alves da Cruz Ferreira    30%

- Sandreia Gonçalves Leal     30%

- Simoni dos Santos Chaves     10%

- Walmir Fernandes Pereira    30% 

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

Paraíba do Sul,

12 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

ATOS DO GOVERNO

P O R T A R I A  N.º  006/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R   Progressão Funcional, 

aos professores abaixo relacionados, de 

acordo com a Lei 2278/2002, Artigos 21, 

P O R T A R I A  N.º 011/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R   Promoção Horizontal, 

aos servidores abaixo relacionados, de 

acordo com a Lei 2555/2007, Artigos 32, 

33 e 34, a partir de 02/01/2017:

NOME  |  PADRAO SALARIAL  |  NIVEL

Adalberto de Mattos Trovão | NT4 | D

Adelir Costa do Couto| NT1 | C

Adriana Faria Pegorario Barbosa | NT2 

| B

Alessandra dos Santos Torres | NS2 | B

Aline de Oliveira Silva | NT3 | C

Amanda Purcino Claudio | NT4 | C

Ana Lucia Guimarães Leal | NT5 | H

Ana Paula Santos Luizetto | NT4 | C

Ana Rosa Silva Barros | NT4 | B

Carlos Alberto Gomes da Silva | NT3 | C

Carlos Henrique Rocha Mendes | NT2 | C

Claudia Aparecida Soares da Silva | NT2 

| C

Claudia Valeria Ferreira Trindade | NT4 

| D

Dayana Ribeiro Proença Lopes | NT4                             

| B

Debora Dias de Oliveira | NT4 | B

Denislene Peres Soares | NS2 | B

Duilio Terzella Netto | NS3 | B

Elaene Santiago M. Barros | NT3 | C

Eliane Caruzo | NT2 | C

Eliane Moreira da Silva | NT1 | C

Eliane Menezes de P. Carvalho | NT2 | B

Elza Elena do N. Mariano | NT2 | C

Fabiana Almeida Ribeiro | NT1  | C

Fabiana Aparecida S Rodrigues | NT4 | C

Flavio Henrique Oliveira Macedo | NT3 | C

Francine Rosas da Silva |  NT4 | C

Gilberto de Abreu Silva | NT3 | C

Gisele Vieira Ferreira Miranda | NT2 | D

Glauco Marques Sampaio | NT3 | C

Izabela Maria Pena Faza | NT2  | C

Joice Aparecida dos S Conceição | NT4 

| C

Jose Francisco da Costa | NT3 | C

Jose Laerte Ribeiro Dias | NT3 | C

Jose Luis Suete Leite | NT3 | C

Jose Roberto da Silva Faria | NT2 | B

Joseane Nunes | NT2 | B

Josiane da Silva Santos | NT4 | D

Juliana Davila de Paula | NT4 | B

Juliana Jose Ferreira | NT4 | D

Lea Luiz Campos | NT2 | C

Leonardo Coelho da Silva | NT1 | B

Luana Bittencourt | NT4 | C

Luan Silva Alves Bastos | NT4 | C

Luana de Jesus Machado | NT4 | C

Luana Santana | NT4 | C

Lucinea Margarida de M. Lourenço | NT2 

| C

Marcelle Mazza Bernardes | NT2 | C

Marcio Gomes Batista | NT3 | C

Marcio Visconti Guedes  | NT3 | C

Marco Aurelio Batista da Costa | NT1 | C

Maria Aparecida da Conceição | NT4 | D

Maria Aparecida de Assis Cardoso | NT2 

| D

Maria Aparecida Casais da Silva | NT4 | C

Maria Beatris de O Xavier | NT2 | D

Maria Cristina Arbex Assad | Ns2 | D
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P O R T A R I A N° 015/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo 

com a legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 22 de dezembro de 2017;

Ademir Lima Ramos, portador do CPF: 

320.529.527-72    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional Da Educação 

Mario Lucio Gomes da Costa | NT1 | C

Marivalda da Silva Candido | NT2 | C

Marlene da Silva Gaspar Oliveira | NT2 | D

Marta Damiana Moreira da Silva | NT2 | C

Mirla Moreira de Paula  | NT4 | C

Monique de Aguiar Almada | NT4 | D

Nathalia Antunes Pereira | NT3 | B

Neide Ferreira Marinho | NT2 | C

Paula Cristina de Souza Felicio | NT4 | D

Paula Silveira Rodrigues Falci | NS2 | C

Polianna Galvino da Silva | NT4 | C

Regina Celia Ferreira Trindade | NT1 | H

Renata Henaut Jacobs | NT4 | C

Renilda Isabel Alves Mello | Nt4 | D

Roberta Correa Tavares | Nt2 | C

Roberta dos Santos S de Oliveira | NT2 

| C

Romildo de Souza Pinto | NT3 | D

Rosimere Bastos Fernandes Carneiro | 

NT4 | B

Selma dos Santos Costa | NT2 | D

Sebastiana de Jesus F. Fonseca | NT1 | C

Sonilda Correa  | NT3 | C   

Selme da Silva | NT2 | C

Tania Maria de Moraes Rivello | NS2 | G

Tania Maria Nunes Ferreira | NT2 | N

Taimara Bitencourt Soares | NT2 | B

Tania Maria Batista de Souza | NT2 | C

Tais de Souza Teixeira | NT2  | C

Tatianna da Silva Rodrigues | NS2 | B

Tatiana Isidoro Silva | NT2| C

Vladimir Soares Adriano | NT3 | C

Vanessa Vianna Faria | NT4 | C      

                                

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

Paraíba do Sul,

16 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

,  da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Adriana Aparecida Oliveira Dos Santos, 

portadora do CPF: 041.713.947-08  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação, da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Adriana Roque Roberto,  portadora 

do CPF: 123.582.717-80  do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de  2017;

Alberto da Conceição Souza, portador 

do CPF: 096.041.857-13    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Alessandra dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 134.276.557-50    do cargo 

comissionado de Assistente De 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a  15 de dezembro de 

2017;

Alex Sandro Cardoso, portador do CPF: 

052.528.987-90   do cargo comissionado 

de Assistente Operacional Da Educação 

,  da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Alexandra Clementino Alves, portadora 

do CPF: 103.706.237-03     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Aline Santos Duarte,  portadora do CPF: 

106.310.607-90   do cargo comissionado  

de Assistente Operacional Da Educação 

, da Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 22 de dezembro 

de 2017;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56    do cargo comissionado 

de Oficial de Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , com 

efeitos retroativos a 15 de Dezembro de 

2017;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional Da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro  

de 2017;

Ana Paula  Santos, portadora do CPF: 

116.003.457-51     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 22 de dezembro 

de 2017;

Ana Paula Pinheiro de Almeida Alonso, 

portadora do CPF: 077.755.277-90    do 

cargo comissionado de Assistente 

De Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a 15  de dezembro de 

2017;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação , com efeitos retroativos a 15 

de Dezembro de 2017;

Angélica Rogéria Marcelina da Silva, 

portadora do CPF: 028.274.617-06    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro  de 2017;

Antonia Paula Rezende Silva, portadora 

do CPF: 098.742.317-77     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Antonio Aldonei Correa, portador do CPF: 

602.162.126-34    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação 

,  da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 081.005.457-40    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação com efeitos 

retroativos a 22  de dezembro de 2017;

Aparecida Gouveia da Silva, portadora 

do CPF: 077.618.957-32    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22  

de Dezembro de 2017;

Aparecida Vitoria de Fátima de  Barros 

, portadora do CPF: 098.036.557-01    

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 22  de dezembro  de 2017;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Bianca da Silva Souza, portadora do CPF: 

116.049.527-09    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Carlos Alberto da Rocha Júnior, portadora 

do CPF: 126.568.827-37    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação , com efeitos retroativos a 15 

de Dezembro de 2017;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 016.168.847-

03    do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro  de 2017;

Cátia Luiza Francisco de Abreu, portadora 

do CPF: 091.925.157-97     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Catia Regina de Oliveira, portador 

do CPF: 012.495.447-26    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação ,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 

22  de dezembro de 2017; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação com efeitos 

retroativos a 22 de dezembro de 2017;

Claudia Jose Borges, portadora do CPF: 

092.665.957-05    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 22  de Dezembro 

de 2017;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 22  de dezembro  de 2017;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 
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Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Cristiam de Oliveira, portador do CPF: 

083.382.617-42    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional Da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Cristiana Alves dos Santos, portadora 

do CPF: 099.381.827-71    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação , com efeitos retroativos a 22 

de Dezembro de 2017;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84    do 

cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a 15 de dezembro  de 

2017;

Cristiane Regina Damião Bispo, portadora 

do CPF: 016.380.677-24     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22  

de dezembro de 2017;

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro de 2017; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora 

do CPF: 168.285.127-31    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de Dezembro de 2017;

Daniele Soares Santos da Silva, portadora 

do CPF: 097.750.697-50    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Davi Soares de Oliveira, portador do CPF: 

613.264.887-91    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional Da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 15 de Dezembro 

de 2017;

Dulcilena de Moura Bernardes, portadora 

do CPF: 104.944.817-06    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15  de 

dezembro de 2017;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22  

de dezembro  de 2017;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 084.412.677-

23     do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Eduardo da Silva Nunes, portador do CPF: 

094.758.397-12    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 22  de dezembro 

de 2017;

Eliete Brasilino Couto, portadora do CPF: 

024.449.047-37    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 22 de Dezembro 

de 2017;

Elisandra Dombroski, portadora do CPF: 

328.446.398-44    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro  

de 2017;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação ,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15  de 

dezembro de 2017;

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a 15  de Dezembro de 

2017;

Fabio Júnior Alves de Oliveira, portador 

do CPF: 086.022.517-85     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação ,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Flavia de Souza Gonçalves, portadora 

do CPF: 158.434.287-02    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

Da Educação ,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 

22 de dezembro de 2017;

Franciane Rodrigues de Lima, portadora 

do CPF: 127.204.777-61  do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação, da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Francilaine dos Santos Soares,  portadora 

do CPF: 091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de  2017;

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, portadora 

do CPF: 117.463.067-18     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Giovana Martimiana Ribeiro Ramos, 

portadora do CPF: 032.801.517-24    do 

cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a  15 de dezembro de 

2017;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00   do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação ,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 

22 de dezembro de 2017;

Janaina Pereira de Medeiros, portadora 

do CPF: 075.828.967-77     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22  

de dezembro de 2017;

Jane Mendes de Castro Morais,  portadora 

do CPF: 033.063.777-08   do cargo 

comissionado  de Assistente Operacional 

da Educação , da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Jaqueline Monsores Barros, portadora 

do CPF: 106.901.257-20  do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Jean Damião da Conceição  Silva, portador 

do CPF: 164.885.427-37    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Fazenda , com efeitos retroativos a 22 de 

Dezembro de 2017;

João Francisco Batista, portadora do CPF: 

613.223.857-34 do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro  

de 2017;

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação 

,  da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Jorge Cesar Abreu Soares, portador 

do CPF: 654.523.997-04 do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação , com efeitos retroativos a 15 

de Dezembro de 2017;

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro  

de 2017;

Jose Amauri Ferreira, portadora do CPF: 

489.545.357-04     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Jose Maria Francisco, portador do CPF: 

681.716.258-00    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação 

,  da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, portador 

do CPF: 076.053.297-41    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15  de 

dezembro de 2017;

Jose Roberto Felix, portadora do CPF: 

002.086.907-00    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de Dezembro 

de 2017;
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Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro  de 2017;

Jucélio Aglio de Oliveira, portador 

do CPF: 976.026.477-34     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, portadora 

do CPF: 028.648.597-42    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Juranir Amorim Souza Karl, portadora 

do CPF: 970.855.707-25    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação , com efeitos 

retroativos a 15 de Dezembro de 2017;

Leandro de Oliveira, portador do CPF: 

080.595.807-01    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro  

de 2017;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Leila  Aparecida Ávila, portadora do CPF: 

963.183.337-20    do cargo comissionado 

de Assistente de Administração 

Educacional ,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017; 

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 22 de 

dezembro de 2017;

Lenir Candido Passos, portadora do CPF: 

082.925.287-84    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 15 de Dezembro 

de 2017;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro  de 2017;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Luciana Francisco da Silva, portadora 

do CPF: 075.384.207-62     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação ,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 

22 de dezembro de 2017;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64  do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação, 

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Luiz Fernando Pereira Duarte,  portador 

do CPF: 242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de  2017;

Luzia da Costa Silva, portadora do CPF: 

077.235.827-30    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do CPF: 

082.888.927-95    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  15 de dezembro 

de 2017;

Manoel de Andrade, portador do CPF: 

397.351.507-78 do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Marcela da Silva Magdalena Almeida,  

portadora do CPF: 095.354.877-52     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro de 2017;

Marcelo Paulino  Mendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66   do cargo 

comissionado  de Assistente Operacional 

da Educação, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Márcia Cristina da Costa, portadora 

do CPF: 073.854.767-08    do cargo 

comissionado de Oficial de Programas 

Municipais B,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Márcia Cristina de Cristo Lima, portadora 

do CPF: 023.515.457-10    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro  de 2017;

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Márcia de Albuquerque, portadora 

do CPF: 082.929.097-45    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

Dezembro de 2017;

Márcia Regina Maltez da Silva, portadora 

do CPF: 011.186.117-99    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22  

de dezembro de 2017;

Marcio Marques Pereira, portador do CPF: 

963.175.237-20    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Marcos Lucas da Silva Sendão, portador 

do CPF: 145.238.727-32    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação , com efeitos retroativos a 15 

de Dezembro de 2017;

Maria Aparecida Rodrigues, portadora 

do CPF: 029.318.297-30     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Maria Aparecida Rodrigues, portadora 

do CPF: 008.366.857-84    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação ,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15  de 

dezembro de 2017;

Maria Cidineia Fernandes  da Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de Dezembro de 2017;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04  do 

cargo comissionado de Assistente  de 

Administração Educacional, da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de dezembro de 2017;

Maria Ely Gonçalves Duarte,  portadora 

do CPF: 041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de  2017;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 22 de dezembro 

de 2017;

Marilza Dias Lameck, portadora do CPF: 

020.750.067-33    do cargo comissionado 

de Assistente de Administração 

Educacional,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a  15 

de dezembro de 2017;

Marilza Felício Barbosa, portadora do CPF: 

123.530747-66   do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação 

,  da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 22 de dezembro 

de 2017;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Mario Antonio do Nascimento,  portador 

do CPF: 786.424.427-00   do cargo 

comissionado  de Assistente Operacional 

da Educação, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;
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Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Fazenda , com efeitos retroativos a 22 de 

Dezembro de 2017;

Matheus Raibolt Lopes, portador do CPF: 

163.805.047-37    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro  

de 2017;

  Monique Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 098.036.517-14     do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a 15 de dezembro de 

2017;

Nair Cristina Amaral Santana, portadora 

do CPF: 003.772.727-36    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Natalia Costa da Silva, portadora do CPF: 

150.571.917-80    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Neli de Almeida Leal, portadora do CPF: 

079.278.187-24    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 22 de Dezembro 

de 2017;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro  de 2017;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22  

de dezembro de 2017; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, portador 

do CPF: 565.578.417-34    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15  de 

dezembro de 2017;

Quéren Hapuque Rosa Garcia, portadora 

do CPF: 159.497.807-79    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22  

de Dezembro de 2017;

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 22 de dezembro 

de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do CPF: 

023.515.687-61     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54  do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação, da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22 

de dezembro de 2017;

Romina Pereira Bernardes,  portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a 15 de dezembro de  

2017;

Roni Von da Silva Correa, portador 

do CPF: 963.172.647-91    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Rosa Maria Campos, portadora do CPF: 

071.111.167-71    do cargo comissionado de 

Assistente Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, com 

efeitos retroativos a  15 de dezembro de 

2017;

Rosa Maria Ferreira de Souza, portadora 

do CPF: 096.704.207-09   do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro de 2017;

Rosângela Resende,  portadora do CPF: 

113.195.787-30   do cargo comissionado  

de Assistente Operacional da Educação, 

da Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Rosanir Costa Silvano, portadora do CPF: 

083.236.217-48    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33    do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15 de Dezembro de 2017;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro  de 2017;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 22 de dezembro de 2017;

Rozimar Francisco, portadora do CPF: 

102.576.067-00    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017;

Simone Aparecida Braz Ribeiro, portadora 

do CPF: 095.768.127-55    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro de 2017;

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação , com efeitos retroativos a 15 

de Dezembro de 2017;

Simoni da Cruz Serafim, portadora 

do CPF: 077.685.827-05    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 15 de 

dezembro  de 2017;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro de 2017;

Sonia Maria de Paula, portadora do CPF: 

909.209.967-87    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017; 

Suzana Bahia Fernandes, portadora 

do CPF: 164.920.937-12    do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação com 

efeitos retroativos a 15  de dezembro de 

2017;

Tais Nascimento dos Santos, portadora 

do CPF: 152.713.717-19    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de Dezembro de 2017;

Tânia da Silva Sena Pereira, portadora 

do CPF: 055.988.247-52    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro  de 2017;

Tânia Maria Machado de Oliveira Costa, 

portador do CPF: 002.433.417-09     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro de 2017;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 096.615.477-

00    do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 22 de dezembro de 2017;

Thiago Porto Pereira, portador do CPF: 

098.446.297-05    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Tiago Motta Garcia, portador do CPF: 

096.474.177-64    do cargo comissionado 

de Oficial de Programas Municipais B,  

da  Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 15 de Dezembro de 

2017;

Valdir de Souza Paiva, portador do CPF: 

728.543.837-53    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro  

de 2017;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45     do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017;

Vanda Gomes da Silva Barros, portadora 

do CPF: 081.069.797-17    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal 

de Educação, com efeitos retroativos a 15  

de dezembro de 2017; 

Vanderlei Pedrozo, portador do CPF: 

074.062.267-64    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Vanice Pereira Nunes, portadora do CPF: 

125.348.757-01    do cargo comissionado 
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de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 22  de Dezembro 

de 2017;

Vera Lúcia Menezes, portadora do CPF: 

133.805.397-32  do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15   de dezembro  

de 2017;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do CPF: 

657.784.057-15     do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15 de Dezembro 

de 2017;

Vera Lúcia Soares de Barros, portadora 

do CPF: 093.925.947-80    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 22 de 

dezembro  de 2017;

Viviane Maria Celestino Cardoso da Cruz, 

portadora do CPF: 098.276.907-52     do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 15  de dezembro de 2017;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 15  de dezembro 

de 2017; 

Walmir Coelho Duarte, portador do CPF: 

383.649.307-10    do cargo comissionado 

de Assistente Operacional da Educação,  

da  Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 15 de dezembro 

de 2017;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97    do cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de 

Educação , com efeitos retroativos a 15 de 

Dezembro de 2017.

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

Paraíba do Sul,

18 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 016/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo 

com a legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Aline Lourenço Albuquerque da Silva, 

portadora do CPF: 084.396.597.50   do 

cargo comissionado de Coordenador  

Executivo ,  da  Secretaria Municipal de 

Fazenda, com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2018;

Aloysio Pifanno Pinto, portador do CPF: 

056.355.497.56,    do cargo de  Chefe 

de Setor II ,  da  Secretaria Municipal de 

Assistência Social, com efeitos retroativos 

a 02 de janeiro de 2018;

Ana Carolina Mendes Larghi, portadora 

do CPF: 105.712.077.40    do cargo 

comissionado de Coordenador I ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de janeiro de 

2018;

Cleone Lameck Pinheiro, portador do 

CPF: 124.893.767.80,    do cargo de Chefe 

de Setor II,  da  Secretaria Municipal de  

Educação, com efeitos retroativos a 02 

de Janeiro de 2018

Eduardo Langoni de Oliveira Filho, 

portador do CPF: 121.704.387.00    do 

cargo comissionado de Coordenador I ,  

da  Secretaria Municipal de Planejamento 

e Administração, com efeitos retroativos 

a 02 de janeiro de 2018;

José Francisco de Souza, portador 

do CPF: 650.799.656.49,    do cargo 

comissionado de Sub SecretárioI ,  da  

Secretaria Municipal de Planejamento e 

Administração, com efeitos retroativos a 

02 de janeiro de 2018;

José Wanderley Pinheiro Gorito, portador 

do CPF: 975.593.287.34    do cargo de 

Chefe de Setor I ,  da  Secretaria Municipal 

de Fazenda, com efeitos retroativos a 02 

de janeiro de 2018;

Karla Maria Ferreira Takenawa, portadora 

do CPF: 144.666.567.46    do cargo 

comissionado de Oficial de Programas 

Municipais B ,  da  Secretaria Municipal de 

Comunicação, com efeitos retroativos a 

02 de janeiro de 2018;

Laura Alves Guedes, portadora do CPF: 

103.694.947.84 do cargo comissionado 

de Assessor II,  da  Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2018;

Leidiane Gouvea Teixeira Francisco, 

portadora do CPF: 101.953.767.14,    do 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da  Secretaria 

Municipal de Assistência Social, com 

P O R T A R I A N° 017/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo 

com a legislação em vigor,

R e s o l v e:

N O M E A R :

Aline Lourenço Albuquerque da Silva, 

portadora do CPF: 084.396.597.50   

para exercer o cargo comissionado 

de Coordenador  Assessor II ,  da  

Secretaria Municipal de Planejamento e 

Administração, com efeitos retroativos a 

02 de janeiro de 2018;

Aloysio Pifanno Pinto, portador do CPF: 

056.355.497.56,    para exercer o cargo 

de  Chefe de Setor II ,  da  Secretaria 

Municipal de Comunicação, com efeitos 

retroativos a 02 de janeiro de 2018;

Ana Carolina Mendes Larghi, portadora 

do CPF: 105.712.077.40    para exercer 

o cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2018;

Carlos Roberto de Oliveira, portador do 

CPF: 069.586.657.59,    para  exercer 

efeitos retroativos a 02 de janeiro de 

2018;

Natalia Alves de Castro, portadora do CPF: 

117.361.037.50,     do cargo comissionado 

de Assessor II,  da  Secretaria Municipal de 

Administração, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2018;

Rita de Cassia Gonçalves, portadora 

do CPF: 046.356.497.92,  do cargo 

comissionado de Assessor II,  da  

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte 

e Lazer, com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2018;

Tiago Marques Guedes, portador do CPF: 

134.151.257.69    do cargo comissionado de 

Coordenador III ,  da  Procuradoria Geral 

do Município, com efeitos retroativos a 02 

de janeiro de 2018;

Vera Maria Rodrigues Pinto, portadora do 

CPF: 636.519.397.15    do cargo de Chefe 

de Setor II,   da  Secretaria Municipal de 

Fazenda, com efeitos retroativos a 02 de 

Janeiro de 2018;

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

Paraíba do Sul,

18 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

o cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  Secretaria 

Municipal de  Segurança Publica, com 

efeitos retroativos a 19 de Julho de 2017

Dircileia Inacio Silva, portadora do CPF: 

084.862.837.36,    para  exercer o cargo 

comissionado de Oficial de Programas 

Municipais B,  da  Secretaria Municipal de  

Assistência Social e Direitos Humanos, 

com efeitos retroativos a 01 de Novembro 

de 2017

Cleone Lameck Pinheiro, portador do 

CPF: 124.893.767.80,    para  exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

Executivo,  da  Secretaria Municipal de  

Educação, com efeitos retroativos a 02 

de Janeiro de 2018;

Eduardo Langoni de Oliveira Filho, 

portador do CPF: 121.704.387.00    para 

exercer o cargo comissionado de Sub 

Secretario I ,  da  Secretaria Municipal 

de Planejamento e Administração, com 

efeitos retroativos a 02 de janeiro de 

2018;

Gabrielle Pereira Dias, portadora do CPF: 

167.864.497.86,    para  exercer o cargo 

comissionado de Oficial de Programas 

Municipais B,  da  Secretaria Municipal de  

Comunicação, com efeitos retroativos a 

02 de Janeiro de 2018;

Gilberto Neves Marques, portador do 

CPF: 007.522.767.350,    para  exercer 

o cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  Secretaria 

Municipal de  Segurança Publica, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2018

Jorge Henrique Serpa da Silva, portador 

do CPF: 730.895.757.87,    para  exercer 

o cargo comissionado de Assessor II,  da  

Secretaria Municipal de  Transportes, 

Obras e Projetos, com efeitos retroativos 

a 01 de Dezembro de 2017

José Wanderley Pinheiro Gorito, portador 

do CPF: 975.593.287.34    para exercer o 

cargo de Chefe de Setor II ,  da  Secretaria 

Municipal de Fazenda, com efeitos 

retroativos a 02 de janeiro de 2018;

Josué Conceição, portador do CPF: 

003.829.457.51,    para  exercer o cargo 

comissionado de Oficial de Coordenador 

de Defesa Civil,  da  Secretaria Municipal 

de  Segurança Publica, com efeitos 

retroativos a 01 de Dezembro de 2017

Karla Maria Ferreira Takenawa, portadora 

do CPF: 144.666.567.46    para exercer o 

cargo comissionado de Coordenador I ,  

da  Secretaria Municipal de Planejamento 

e Administração, com efeitos retroativos 

a 02 de janeiro de 2018;

Laura Alves Guedes, portadora do CPF: 

103.694.947.84 para exercer o cargo 

comissionado de Coordenador Executivo,  
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da  Secretaria Municipal de Fazenda, com 

efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 

2018.

Leidiane Gouvea Teixeira Francisco, 

portadora do CPF: 101.953.767.14,    para 

exercer o cargo comissionado de 

Coordenador III, da  Secretaria Municipal 

de Transportes, Obras e Projetos, com 

efeitos retroativos a 02 de janeiro de 

2018;

Natalia Alves de Castro, portadora do 

CPF: 117.361.037.50,    para  exercer o 

cargo comissionado de Assessor II,  da  

Secretaria Municipal de  Turismo, Esporte 

e Lazer, com efeitos retroativos a 02 de 

Janeiro de 2018;

Nelcilene da Silva, portadora do CPF: 

097.291.447.10,    para  exercer o cargo 

comissionado de Oficial de Programas 

Municipais B,  da  Secretaria Municipal 

de  Segurança Publica, com efeitos 

retroativos a 16 de Outubro de 2017

Rafaela Murta Antonio, portadora do 

CPF: 139.717.037.98,    para  exercer o 

cargo comissionado de Assessor II,  da  

Secretaria Municipal de  Turismo, Esporte 

e Lazer, com efeitos retroativos a 02 de 

Janeiro de 2018;

Raquel Salgueiro Daddazio portadora do 

CPF: 066.448.696.70    para  exercer o 

cargo de Chefe de Setor III,  da  Secretaria 

Municipal de  Transportes, Obras e 

Projetos, com efeitos retroativos a 02 de 

Janeiro de 2018

Rita de Cassia Gonçalves, portadora do 

CPF: 046.356.497.92,    para  exercer o 

cargo comissionado de Coordenador 

I,  da  Secretaria Municipal de  Fazenda, 

com efeitos retroativos a 02 de Janeiro 

de 2018;

Sonia Maria da Silva Brum, portadora do 

CPF: 023.514.567.00,    para  exercer o 

cargo de Chefe de Setor III,  da  Secretaria 

Municipal de  Comunicação, com efeitos 

retroativos a 01 de Dezembro de 2017

Tatiana Izidoro Silva, portadora do CPF: 

094.898.647.65,    para  exercer o cargo 

de Chefe de Setor II,  da  Secretaria 

Municipal de  Assistência Social e Direitos 

Humanos, com efeitos retroativos a 02 de 

Janeiro de 2018

Therezinha de Jesus Bastos Freitas, 

portadora do CPF: 422.078.517.53,    

para  exercer o cargo comissionado de 

Coordenador Executivo,  da  Fundação 

Cultural, com efeitos retroativos a 01 de 

Dezembro de 2017

Udson dos Santos Bispo, portador do CPF: 

141.905.137.76,    para  exercer o cargo 

comissionado de Assistente Operacional 

da Educação,  da  Secretaria Municipal de  

Educação, com efeitos retroativos a 08 

de Janeiro de 2018

Vanda da Silva Gualter,  portadora do 

CPF: 041.787.517.78,    para  exercer 

o cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  Secretaria 

Municipal de  Assistência Social e Direitos 

Humanos, com efeitos retroativos a 18 de 

Outubro de 2017

Vera Maria Rodrigues Pinto, portadora 

do CPF: 636.519.397.15    para exercer o 

cargo de Chefe de Setor I,   da  Secretaria 

Municipal de Fazenda, com efeitos 

retroativos a 02 de Janeiro de 2018;

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

Paraíba do Sul,

18 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 013/2018

Aprova o Plano Anual de Compras para 

o exercício financeiro de 2018, dos bens 

e serviços comuns, a serem realizadas 

pela Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações – SEMCOL

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul - 

RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada,  no 

uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:  

Art. 1° Fica aprovado o Plano Anual de 

Compras para o exercício financeiro 

de 2018, dos bens e serviços comuns, 

realizado pela Secretaria Municipal 

de Compras e Licitações – SEMCOL, 

nos termos descritos no Anexo I desta 

portaria.

Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação e  revoga todas as 

disposições em contrario.

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

Paraíba do Sul,

17 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

Anexo I
PLANO DE COMPRAS ANUAL 

ELABORADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PARA O EXERCÍCIO 2018.

Trata-se de um trabalho realizado visando 

melhor orientação e comunicação entre 

a Secretaria Municipal de Compras 

e Licitações (SEMCOL) e as demais 

Secretarias, orientando quanto ao 

procedimento para solicitação de 

materiais ou serviços, seja por meio de 

Compras Diretas ou por Procedimentos 

Licitatórios, observando, principalmente, 

o prazo entre a solicitação (Requisição) 

e o tempo legal a ser respeitado pela 

Comissão Permanente de Licitação, para 

realização de tais procedimentos. 

I. Fundamentação legal

A Administração Pública está vinculada 

aos princípios constitucionais, expressos 

no art. 37, da Carta Constitucional de 1988, 

dentre os dispositivos ressaltados nos 

princípios reguladores da Administração 

se destaca o da eficiência, que impõe à 

administração pública direta e indireta 

e a seus agentes a persecução do bem 

comum, por meio do exercício de suas 

competências de forma imparcial, neutra, 

transparente, participativa, eficaz e 

sempre em busca da qualidade, primando 

pela adoção dos critérios legais e morais 

necessários para melhor utilização 

possível dos recursos públicos, de 

maneira a evitar desperdícios e garantir 

maior rentabilidade social.

O planejamento das compras públicas 

vai ao encontro deste princípio, uma vez 

que, com o plano anual de compras e 

contratações a Administração se municia 

de instrumentos técnicos que lhe facilita 

atingir o objetivo de adquirir e contratar 

com maior qualidade, à medida que para 

erigir o plano de compras tornou-se 

imprescindível conhecer os quantitativos 

estimados dos bens e serviços a serem 

adquiridos ou contratados ao longo do 

próximo exercício.

Em conformidade com o Art. 15 da Lei 

Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal 

1.749/2017 a Administração sempre 

que possível realizará as contrações de 

serviços e aquisição de bens comuns 

pelo Sistema de Registro de Preços para 

atender o Princípio da Padronização, 

racionalização e economicidade 

eliminando variações tanto no tocante 

à seleção de produtos no momento 

da contratação como também na sua 

utilização

II. Necessidade dos Processos

O plano de compras cumpre a função 

de prover os órgãos e entidades que 

integram as atas de registro de preços 

promovidas pela SEMCOL (Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações) de 

um instrumento administrativo contratual 

que garantam a continuidade do 

fornecimento ou da prestação de serviços 

dos objetos de caráter comum, tantos 

dos processos que já integram a agenda 

de registro de preços da SEMCOL, quanto 

dos novos processos que a Secretaria 

passará a processar.

Para auxiliar nesse processo, o presente 

plano anual de compras da Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações, elenca 

alguns objetivos estratégicos da ação:

I. Contribuir para o reequilíbrio das contas 

públicas, mediante a racionalização e 

redução da despesa em bens e serviços 

de caráter e natureza comum;

II. Contribuir para a modernização, 

eficiência e eficácia da Administração 

Pública, através da profissionalização e 

controle da função compras;

III. Promover a competitividade 

econômica entre os fornecedores do 

Município;

IV. Ampliar a Gestão Interna de compras 

por meio da previsibilidade das demandas 

com vistas à eficiência e economicidade 

nas aquisições.

III.Resultados Econômicos e Processuais

Com base no exercício corrente (ano - 

2017), a Secretaria Municipal de Compras 

e Licitações gerou para o Governo 

Municipal uma economia projetada na 

ordem deR$ 8.507.147,05(oito milhões, 

quinhentos e sete mil, cento e quarentae 

sete reais e cinco centavos), com o 

conjunto das 149 (cento e quarenta e 

nove) Atas de Registro dePreços e 29 

(vinte e nove) Contratos promovidos 

pela SEMCOL (secretaria Municipal de 

Compras e Licitações).
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O ganho é resultado da diferença gerada 

entre o valor estimado dos itens objetos 

doscertames promovidos e o valor 

atingindo por esses itens quando da 

finalização doscertames.

Nota-se no ano-exercício de 2017 que 

tal diferença em termos percentuais 

foi de, emmédia, 22,7929% (vinte e 

dois inteiros e sete mil, novecentos 

e vinte e novedécimos de milésimos 

por cento),resultado atingindo, em 

grandeparte, em função do volume de 

material e serviço que cada processo 

comportava, umavez que, conforme 

dados estatísticos promovidos pela área, 

quanto maior o volume a seradquirido os 

valores unitários dos itens tendem a ser 

menor, haja vista o ganho de escalados 

fornecedores.

Ressalta-se, ainda, que em cada 

processo a ser promovido pela 

SEMCOLpoderãoparticipar várias 

Secretarias – que são liberadas 

derealizarem os mesmos processos no 

âmbito interno, tendo, tão somente, 

aobrigatoriedade da celebração de 

contrato, ou outro instrumento congênere, 

e dasolicitação do fornecimento do 

objeto à empresa registrada na ata.

Com isso, os órgãos participantes 

adquirem maior celeridade em seus 

processos defornecimento e prestação 

de serviços, pois deixam de movimentar 

e instrumentalizartodo um processo 

de licitação, cabendo-lhes apenas 

transacionar com os fornecedores 

jáselecionados e registrados em atas de 

Registro de Preços, conforme ANEXO I, 

parte integrante deste Plano de Compras.

As ATAS DE REGISTRO DE 

PREÇOS,constantes no ANEXO I, 

foram selecionados em função de atas 

já realizadas com o mesmo objeto, ou 

seja, já integram a agenda de processos 

realizados pela SEMCOL.

Os outros processos foram produtos de 

solicitações realizadas pelos órgãos, em 

reuniões promovidas pela SEMCOL que 

sugeriram que a Secretaria promovesse 

a realização dos mesmos para suprir 

necessidades dos entes Municipais e 

evitar as aquisições ou contratações 

emergências ou fracionadas, que não 

se harmonizam com as boas práticas da 

administração Municipal.

Para a realização de novos procedimentos 

licitatórios, deverão ser considerados 

os prazos de vencimentos das Atas de 

Registro de Preços, constantes no ANEXO 

I, com realização programada para que 

o certame aconteça com antecedência, 

mínima, de 60 (sessenta) dias anteriores 

ao do vencimento das mesmas.

Além dos Pregões constantes do Quadro 

abaixo, existem outras modalidades de 

licitações e, até mesmo outros pregões 

de materiais e serviços que possam 

ser solicitados pela Administração 

Municipal, inclusive a realização de Obras 

de Engenharia, Locações, Reformas 

de Edifícios, Construções de Unidades 

de Saúde, Escolas, Creches, Quadras, 

Mobilização Urbana (Projeto e Execução), 

Carnaval, etc.

IV. Composição dos objetos

Os itens que compõem os objetos dos 

registros de preços a serem realizados 

pela SEMCOL foram selecionados com 

base nos processos anteriormente 

realizados pela Secretaria (Quadro a 

baixo).

Contudo, mediante solicitações a serem 

efetuadas pelas Secretarias, haverá a 

inclusão de novos itens, em determinados 

processos de registro de preços, inseridos 

em função da dinâmica natural dos 

processos de compras e contratações 

promovidos pelos órgãos, que passam a 

incorporar em suas rotinas de compras 

outros materiais e serviços disponíveis no 

mercado.

A mesma metodologia foi utilizada para 

projetar as quantidades estimadas de 

itens, correspondentes a cada processo 

de registro de preços, ou seja, para os 

objetos que já foram produto de registro 

de preços promovidos pela SEMCOL 

houve a identificação do volume 

registrado no presente exercício e desta 

identificação foi extraída a média de itens 

objetos dos processos de compras.

V. Ajuste do Plano de Compras

Os itens e os quantitativos que compõe 

os objetos dos registros de preços, a 

serem realizados pela SEMCOL, poderão 

ser reajustados conforme a necessidade 

dos Órgãos e Setores que integram os 

referidos processos, objetivando melhor 

atender as suas especificidades, uma 

vez que os itens que integram o quadro 

constante na sessão III, deste plano 

de compras, foram projetados com 

base nos certames anteriormente, que 

prospectaram a estimativa demanda.

Ressalta-se, ainda, que os processos 

planejados, para serem executados ao 

longo doexercício de 2018 poderão 

também sofrer reajustes técnicos, inclusive 

em seucronograma, a fim de melhor 

atender as demandas da Administração, 

de modo que,determinados processos, 

comprovada a oportunidade e 

conveniência administrativa,poderão ser 

agrupados ou seccionados, bem como 

suprimidos ou incorporados aestrutura 

do plano a fim cumprir os objetivos 

estratégicos do presente planejamento 

decompras.

VI. O PROCESSO DE COMPRAS

VI.I. Segundo a legislação vigente 

de acordo com as Leis que regem a 

Contabilidade Pública, as compras 

realizadas pelos órgãos públicos são 

consideradas despesas públicas, as quais 

devem passar por um processo para 

serem efetuadas; o processo licitatório.

Portanto deve-se dar uma grande 

importância quanto às compras pois, 

estes resultados que são gerados 

dependem das despesas bem planejadas 

e, que não extrapolem o limite fixado no 

orçamento.

Segundo a Lei n.º 8666, de 21 de junho 

de 1993, em seu art. 6°, III, compra é 

toda a aquisição remunerada de bens 

para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente. Logo, não se pode 

esquecer que as compras governamentais 

devem ser vinculadas totalmente às Leis 

que a regem; pois os órgãos públicos são 

regularmente fiscalizados pelos Tribunais 

de Contas, que verificam o cumprimento 

das regras estabelecidas aos contratos de 

compras.

Pois, diz-se que, as melhores compras 

começam pela descrição técnica 

detalhada do produto na sua solicitação, 

resultando na aquisição de bens de 

qualidade, melhor oferta de preço e 

adequação às necessidades do órgão 

solicitante.

Assim sendo, a solicitação de compras 

é um elemento de suma importância ao 

órgão público, pois dela depende parte da 

realização de uma compra bem-sucedida 

e com eficácia, eliminando, todavia, 

problemas futuros à administração 

pública.

Pois, as compras governamentais devem 

seguir alguns princípios que garantam a 

sua confiabilidade e seus preceitos legais. 

Logo, não se pode jamais esquecer, 

quando da realização de uma compra, os 

princípios constitucionais que constam 

no art. n.º 3 da Lei n.º 8666/93, que 

são da economicidade, da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo.

Como está disposto no art. 14° da Lei 

8666/93, que diz: “nenhuma compra 

será feita sem a adequada caracterização 

de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, 

sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade quem lhe tiver dado 

causa”.

De acordo com estas exigências 

legais, muitos órgãos públicos já estão 

padronizando ou uniformizando os 

produtos a serem adquiridos, para 

que não ocorra mais problema de 

especificação errada na hora da compra. 

Para isso estão criando catálogos de 

produtos que estão disponíveis a todas 

as pessoas responsáveis em elaborar as 

solicitações de compras. 

“Um produto bem padronizado é aquele 

em que está disponível no mercado, 

ou cujas especificações encontrem-

se previstas em lei, ou normas, ou por 

convenção. Assim, o que se pretende 

com esta padronização, é um sistema 

de compras mais ágil, aperfeiçoando-se 

assim o processo de compras”

No que tange a especificação do produto, 

não podemos esquecer que, não se pode 

indicar marca, por isso a catalogação e 

padronização dos produtos, para que 

sejam adquiridos produtos de qualidade 

satisfatória a utilização pelo órgão 

público. 

A padronização otimiza procedimentos 

e custos, possibilitando a administração 

adquirir bens com qualidade necessária 

as suas ocupações. No processo não 

se padroniza marca, mas produtos 

com qualidades determinadas, cujas 

marcas, como consequência, são as mais 

adaptadas as necessidades do órgão.

No art. 15°, II trata-se das compras serem 

processadas através de um sistema 

de registro de preços, que está sendo 

utilizado por muitas administrações 

públicas, inclusive pela PMPS. Para tanto, 

já existe um Decreto n.º 1.749/2017, no 

qual regulamenta o sistema de registro 

de preço, que agora é considerado 

uma forma de aquisição de produtos, 

na qual viu-se a possibilidade alcançar 

metas que sempre foram almejadas nos 

procedimentos administrativos no que 

diz respeito à rapidez e economicidade 

na contratação de compras, serviços 

e locações; na melhor programação 

dos recursos disponíveis, evitando 

desembolso e estocagem exorbitante, 

bem como perda nas compras e a redução 

dos incidentes processuais que ocorrem 

nas licitações e consequentemente, 

economia de custos.

Portanto pode-se dizer que, os fluxos 

de compras dependem e se moldam 

conforme cada administração, observado 

a sua cultura e padrões, podendo ser 

mais simples ou formais, e mais ágeis, 

nunca deixando de observar que, prazos 

estipulados em lei, como o da publicidade 

disposto no art. n.º 21 da Lei 8666/93, os 

de cumprimentos de rotinas de compra 
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previstos no art. nº 43 da mesma Lei, bem 

como os definidos no art. nº 109 referente 

a apresentação de recursos, nunca podem 

ser esquecidos ou ignorados.

VI.II - Processos realizados na PMPS

Como todo o órgão público, a PMPS 

tem uma forma de realizar as compras 

visando as Leis que a regem, podendo-se 

inovar as maneiras de realizar o processo 

de compra, mas não se deve esquecer 

que existem normas a serem seguidas.

Na PMPS o setor que realiza as compras 

é o setor de Compras e Licitações; ele 

controla todo o processo licitatório para 

que o mesmo ocorra.

Cada secretaria deve elaborar o seu 

pedido de compra ou solicitação de 

serviço observando requisitos básicos 

para que o mesmo seja aceito,devendo 

constar a descrição do objeto ou serviço 

que se quer adquirir, de acordo com 

a classificação do elemento despesa 

segundo o plano de contas do Tribunal 

de Contas do Estado –TCE, o qual exige 

distinção de pedidos como: materiais 

permanentes, de consumo, obras e 

serviços de engenharia e prestação de 

serviços, devendo também, identificar 

o projeto/ atividade, o elemento e 

subelemento despesa e o recurso com o 

qual vai se adquirir o objeto.

Se este recurso for vinculado (verba que 

a PMPS recebe de fora do município, 

ex.: FNDE, FUNDEF, SUS, etc...), a conta 

bancária na qual deve ser debitado o valor, 

deve ser especificada. Como a própria Lei 

das licitações determina, no que tange a 

especificação do produto, esta não pode 

conter a marca, mas sim a descrição 

das características que possibilitem a 

compra correta do material e a cotação 

de produtos similares, pelos participantes 

da licitação,nunca esquecendo que, 

cada solicitação de compra deve vir 

acompanhada de uma justificativa, que 

evidencie as razões para aquisição do 

bem, a execução do serviço ou obra, 

bem como todos os esclarecimentos 

necessários e o detalhamento para no 

caso de ocorrer auditorias futuras.

Quando o pedido de reparo ou 

manutenção for de bens móveis, este 

deve conter o número de patrimônio, o 

local onde está lotado e se for veículo, o 

número de sua placa.

As solicitações de compras devem conter 

ainda, a forma em que deve ser fornecido 

o material, se deve ser em uma única 

vez ou parceladamente, bem como o 

cronograma da entrega, o prazo e o 

local. Se for serviço deve ter o prazo de 

vigência do contrato e também o nome e 

o cargo de quem vai fiscalizar o serviço. 

Se a solicitação for de obras e serviços 

de engenharia, deve estar acompanhada 

do projeto básico, e da designação do 

responsável pelo acompanhamento da 

execução do contrato, bem como, das 

demais exigências legais.

Além de tudo isso, junto com a 

solicitação deveráconstar, no mínimo, 

três orçamentos com prazo de validade, 

que contenham o preço unitário, a 

identificação completa da empresa 

pesquisada e os itens discriminados, 

legíveis e sem rasura, conforme a 

solicitação, com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias do fim da vigência da 

Ata de Registro de Preços, constantes no 

ANEXO I.

OBS: não se esquecer de informar o 

nome do responsável pela fiscalização 

doInstrumento contratual (mesmo no 

caso de materiais).

Após isso, será definida a modalidade de 

licitação em que se encaixa a solicitação, 

dentro dos parâmetros definidos pela 

legislação.

Na PMPS esta definição é competência 

exclusiva da Comissão de Licitação, que 

é composta de no mínimo três membros, 

sendo a maioria do quadro de servidores 

permanentes do órgão.

Portanto para se escolher o melhor 

caminho para comprar, deve-se realizar 

um permanente planejamento de 

médio e longo prazo, visando sempre a 

viabilidade econômica e a adequação aos 

orçamentos aprovados na administração.

VII. Conclusão

Com base neste cenário, o plano anual 

de compras da Secretaria Municipal 

de Compras e Licitações terá impacto 

positivo sobre a gestão da máquina 

pública municipal visto que, investir bem 

o dinheiro público não significa gastar 

menos, mas gastar com melhor qualidade.

Com a sistematização, a expectativa 

é que as aquisições públicas possam 

ser acompanhadas com maior 

proximidade, conferindo maior controle 

e detalhamento dos procedimentos, além 

de também dotar os contratos com maior 

transparência.

Tendo em conta que o referido 

instrumento gerencial que se harmoniza 

com a reforma e a modernização e a 

racionalização da atividade administrativa 

e da gestão dos recursos disponíveis na 

Administração Pública, submetemos o 

presente plano de compras para análise 

e ulterior deliberação do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal.

Paraíba do Sul/RJ, 

20 dezembro de 2017

Anexo II
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D E C R E T O Nº 1.566/2018

REGULAMENTA O SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS PREVISTO NO 

ART. 15 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 

DE 1993.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul – 

Estado de Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista o 

disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e art. 11 da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - As contratações de serviços e 

a aquisição de bens, quando efetuadas 

pelo Sistema de Registro de Preços - 

SRP, no âmbito da administração pública 

municipal direta, autárquica e fundacional 

e demais entidades controladas, direta ou 

indiretamente pelo Município, obedecerão 

ao disposto neste Decreto. 

Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, são 

adotadas as seguintes definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - 

conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação 

de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras; 

II - ata de registro de preços - 

documento vinculativo, obrigacional, 

DECRETOS com característica de compromisso 

para futura contratação, em que se 

registram os preços, fornecedores, 

órgãos participantes e condições a serem 

praticadas, conforme as disposições 

contidas no instrumento convocatório e 

propostas apresentadas;

III - órgão gerenciador - órgão ou 

entidade da administração pública 

municipal responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro 

de preços e gerenciamento da ata de 

registro de preços dele decorrente;

IV - órgão participante - órgão ou 

entidade da administração pública que 

participa dos procedimentos iniciais do 

Sistema de Registro de Preços e integra 

a ata de registro de preços; 

V - órgão não participante - órgão ou 

entidade da administração pública que, 

não tendo participado dos procedimentos 

iniciais da licitação, atendidos os 

requisitos desta norma, faz adesão à ata 

de registro de preços.

Art. 3º - O Sistema de Registro de Preços 

poderá ser adotado nas seguintes 

hipóteses:

I - quando, pelas características do 

bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição 

de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços 
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remunerados por unidade de medida ou 

em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição 

de bens ou a contratação de serviços 

para atendimento a mais de um órgão ou 

entidade, ou a programas de governo;

IV - quando, pela natureza do objeto, 

não for possível definir previamente 

o quantitativo a ser demandado pela 

Administração. 

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO 

GERENCIADOR

Art. 4º - Caberá ao órgão gerenciador a 

prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de 

Preços, e ainda o seguinte: 

I - consolidar informações relativas 

à estimativa individual e total de 

consumo, promovendo a adequação 

dos respectivos termos de referência 

ou projetos básicos encaminhados para 

atender aos requisitos de padronização e 

racionalização; 

II - promover atos necessários à 

instrução processual para a realização do 

procedimento licitatório; 

III - confirmar junto aos órgãos 

participantes a sua concordância com o 

objeto a ser licitado, inclusive quanto aos 

quantitativos e termo de referência ou 

projeto básico; 

IV - conduzir eventuais renegociações 

dos preços registrados; 

V - aplicar, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, as penalidades decorrentes 

de infrações no procedimento licitatório; 

e 

VI - aplicar, garantida a ampla defesa 

e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços 

ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias 

contratações. 

VII - autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do 

prazo revisto no § 6º o Art. 22 deste 

Decreto, respeitado o prazo de vigência 

da ata, quando solicitada pelo órgão não 

participante. 

§ 1º - A ata de registro de preços, 

disponibilizada no Portal da Transparência 

Municipal, poderá ser assinada por 

certificação digital. 

§ 2º - O órgão gerenciador poderá solicitar 

auxílio técnico aos órgãos participantes 

para execução das atividades previstas 

nos incisos IV, V e VI do caput.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO 

PARTICIPANTE

Art. 5º - O órgão participante será 

responsável pela manifestação de 

interesse em participar do registro 

de preços, providenciando o 

encaminhamento ao órgão gerenciador 

de sua estimativa de consumo, local de 

entrega e, quando couber, cronograma de 

contratação e respectivas especificações 

ou termo de referência ou projeto básico, 

nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, adequado ao registro de preços 

do qual pretende fazer parte, devendo 

ainda: 

I - garantir que os atos relativos a sua 

inclusão no registro de preços estejam 

formalizados e aprovados pela autoridade 

competente;

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, 

mediante a utilização da Intenção de 

Registro de Preços, sua concordância 

com o objeto a ser licitado, antes da 

realização do procedimento licitatório; e

III - tomar conhecimento da ata de 

registros de preços, inclusive de eventuais 

alterações, para o correto cumprimento 

de suas disposições. 

§ 1º - Cabe ao órgão participante 

aplicar, garantida a ampla defesa 

e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços 

ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências 

ao órgão gerenciador.

§ 2º - Cabe ao órgão participante 

aplicar, garantida a ampla defesa 

e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços 

ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências 

ao órgão gerenciador.

CAPÍTULO IV

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS

Art. 6º - A licitação para registro de 

preços será realizada na modalidade 

de concorrência, do tipo menor preço, 

nos termos da Lei nº 8.666/1993, ou na 

modalidade de pregão, nos termos da 

Lei nº 10.520/2002, e será precedida de 

ampla pesquisa de mercado.

§ 1º - O julgamento por técnica e preço, 

na modalidade concorrência, poderá ser 

excepcionalmente adotado, a critério do 

órgão gerenciador e mediante despacho 

fundamentado da autoridade máxima do 

órgão ou entidade.

§ 2º - Na licitação para registro de preços 

não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida 

para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil

Art. 7º - O órgão gerenciador poderá 

dividir a quantidade total do item em lotes, 

quando técnica e economicamente viável, 

para possibilitar maior competitividade, 

observada a quantidade mínima, o prazo 

e o local de entrega ou de prestação dos 

serviços.  

§ 1º - No caso de serviços, a divisão 

considerará a unidade de medida adotada 

para aferição dos produtos e resultados, e 

será observada a demanda específica de 

cada órgão ou entidade participante do 

certame.

§ 2º - Na situação prevista no § 1º, deverá 

ser evitada a contratação, em um mesmo 

órgão ou entidade, de mais de uma 

empresa para a execução de um mesmo 

serviço, em uma mesma localidade, para 

assegurar a responsabilidade contratual e 

o princípio da padronização. 

Art. 8º - O edital de licitação para registro 

de preços observará o disposto nas 

Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, e 

contemplará, no mínimo:

I - a especificação ou descrição do objeto, 

que explicitará o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado para a caracterização 

do bem ou serviço, inclusive definindo 

as respectivas unidades de medida 

usualmente adotadas;

II - estimativa de quantidades a serem 

adquiridas pelo órgão gerenciador e 

órgãos participantes;

III – estimativa de quantidades a serem 

adquiridas por órgãos não participantes, 

observado o disposto no § 4º do art. 22, 

no caso de o órgão gerenciador admitir 

adesões;

IV - quantidade mínima de unidades a ser 

cotada, por item, no caso de bens;

V - condições quanto ao local, prazo 

de entrega, forma de pagamento, e 

nos casos de serviços, quando cabível, 

frequência, periodicidade, características 

do pessoal, materiais e equipamentos 

a serem utilizados, procedimentos, 

cuidados, deveres, disciplina e controles 

a serem adotados;

VI - prazo de validade do registro de 

preço, observado o disposto no caput do 

art. 12;

VII - órgãos e entidades participantes do 

registro de preço;

VIII - modelos de planilhas de custo e 

minutas de contratos, quando cabível;

IX - penalidades por descumprimento das 

condições;

X - minuta da ata de registro de preços 

como anexo; e

XI - realização periódica de pesquisa 

de mercado para comprovação da 

vantajosidade.

§ 1º - O edital poderá admitir, como 

critério de julgamento, o menor preço 

aferido pela oferta de desconto sobre 

tabela de preços praticados no mercado, 

desde que tecnicamente justificado.

§ 2º - Quando o edital previr o 

fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em locais diferentes, é facultada 

a exigência de apresentação de proposta 

diferenciada por região, de modo que aos 

preços sejam acrescidos custos variáveis 

por região.

§ 3º - A estimativa a que se refere o inciso 

III do caput não será considerada para 

fins de qualificação técnica e qualificação 

econômico-financeira na habilitação do 

licitante.

§ 4º - O exame e a aprovação das minutas 

do instrumento convocatório e do 

contrato serão efetuados exclusivamente 

pela Procuradoria Jurídica do órgão.

Art. 9º - Após o encerramento da etapa 

competitiva, os licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta do 

licitante mais bem classificado.

ParágrafoÚnico. A apresentação de 

novas propostas na forma do caput não 

prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado.

CAPÍTULO V

DO REGISTRO DE PREÇOS E DA 

VALIDADE DA ATA

Art. 10 - Após a homologação da licitação, 

o registro de preços observará, entre 

outras, as seguintes condições: 

I - serão registrados na ata de registro 

de preços os preços e quantitativos do 

licitante mais bem classificado durante a 

fase competitiva;

II - será incluído, na respectiva ata na forma 

de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, 

excluído o percentual referente à margem 

de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º 

da Lei nº 8.666/1993;

III - o preço registrado com indicação 

dos fornecedores será divulgado no 

Portal de Transferência Municipal e ficará 

disponibilizado durante a vigência da ata 

de registro de preços;

IV - a ordem de classificação dos licitantes 
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registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações.

§ 1º - O registro a que se refere o inciso 

II do caput tem por objetivo a formação 

de cadastro de reserva no caso de 

impossibilidade de atendimento pelo 

primeiro colocado da ata, nas hipóteses 

previstas nos arts. 20 e 21. 

§ 2º - Se houver mais de um licitante na 

situação de que trata o inciso II do caput, 

serão classificados segundo a ordem da 

última proposta apresentada durante a 

fase competitiva.

§ 3º - A habilitação dos fornecedores que 

comporão o cadastro de reserva a que se 

refere o inciso II do caput será efetuada, 

na hipótese prevista no Parágrafo Único 

do art. 13 e quando houver necessidade de 

contratação de fornecedor remanescente, 

nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.

§ 4º - O anexo que trata o inciso II do 

caput consiste na ata de realização 

da sessão pública do pregão ou da 

concorrência, que conterá a informação 

dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do 

licitante vencedor do certame.

Art. 11 - O prazo de validade da ata de 

registro de preços não será superior 

a doze meses, incluídas eventuais 

prorrogações, conforme o inciso III do § 

3º do art. 15 da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º - É vedado efetuar acréscimos nos 

quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

§ 2º - A vigência dos contratos decorrentes 

do Sistema de Registro de Preços será 

definida nos instrumentos convocatórios, 

observado o disposto no art. 57 da Lei nº 

8.666/1993.

§ 3º - Os contratos decorrentes do 

Sistema de Registro de Preços poderão 

ser alterados, observado o disposto no 

art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

§ 4º - O contrato decorrente do Sistema 

de Registro de Preços deverá ser assinado 

no prazo de validade da ata de registro 

de preços.

CAPÍTULO VI

DA ASSINATURA DA ATA E DA 

CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 

REGISTRADOS

Art. 12 - Homologado o resultado 

da licitação, o fornecedor mais bem 

classificado será convocado para assinar 

a ata de registro de preços, no prazo e nas 

condições estabelecidos no instrumento 

convocatório, podendo o prazo ser 

prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo fornecedor e 

desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela administração.

Parágrafo Único. É facultado à 

administração, quando o convocado 

não assinar a ata de registro de preços 

no prazo e condições estabelecidos, 

convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado.

Art. 13 - A ata de registro de preços 

implicará compromisso de fornecimento 

nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade.

Parágrafo Único. A recusa injustificada 

de fornecedor classificado em assinar 

a ata, dentro do prazo estabelecido 

neste artigo, ensejará a aplicação das 

penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 14 - A contratação com os 

fornecedores registrados será 

formalizada por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de nota 

de empenho de despesa, autorização 

de compra ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993, 

sendo que os contratos serão elaborados 

pela Secretaria Municipal de Compras e 

Licitação, na forma do inciso VII, do art. 

27, da Lei Municipal 3.336/2017, mediante 

minutas aprovadas pela Procuradoria 

Geral do Município, conforme o disposto 

no parágrafo único, do artigo 38, da Lei 

8.666/93.

ParágrafoÚnico. As excepcionalidades 

contidas na parte final do artigo 62 da 

Lei 8.666/93, no tocante a dispensa do 

instrumento contratual, deverão ser objeto 

de despacho de justificação do Secretário 

Municipal de Compras e Licitação, com a 

devida motivação, posto que a lavratura 

do instrumento contratual, inclusive do 

contrato de fornecimento, se constitui 

em política de adequada programação 

orçamentária, na busca de uma gestão 

financeira responsável, eficiente, eficaz e 

transparente, na forma do §1º, do art. 1º, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 15 - A existência de preços registrados 

não obriga a administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições.

CAPÍTULO VII

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art. 16 - Os preços registrados poderão 

ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo 

dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 

da Lei nº 8.666/1993.

Art. 17 - Quando o preço registrado 

tornar-se superior ao preço praticado 

no mercado por motivo superveniente, 

o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução 

dos preços aos valores praticados pelo 

mercado.

§ 1º - Os fornecedores que não aceitarem 

reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade.

§ 2º - A ordem de classificação dos 

fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará 

a classificação original.

Art. 18 - Quando o preço de mercado 

tornar-se superior aos preços registrados 

e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores 

para assegurar igual oportunidade de 

negociação.

Parágrafo Único. Não havendo êxito nas 

negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da ata de registro 

de preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais 

vantajosa.

Art. 19 - O registro do fornecedor será 

cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de 

registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou 

instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço 

registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 

ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos 

III ou IV do caput do art. 87 da Lei 

nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002.

Parágrafo Único. O cancelamento de 

registros nas hipóteses previstas nos 

incisos I, II e IV do caput será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.

Art. 20 - O cancelamento do registro 

de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique 

o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO VIII

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES 

NÃO PARTICIPANTES

Art. 21 - Desde que devidamente 

justificada a vantagem, a ata de registro 

de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública 

municipal que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do 

órgão gerenciador.

§ 1º - Os órgãos e entidades que não 

participaram do registro de preços, 

quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar 

o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de 

adesão.

§ 2º - Caberá ao fornecedor beneficiário 

da ata de registro de preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar 

pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes da ata, assumidas 

com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.

§ 3º - As aquisições ou contratações 

adicionais a que se refere este artigo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, 

a cem por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.

§ 4º - O instrumento convocatório deverá 

prever que o quantitativo decorrente 

das adesões à ata de registro de preços 

não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do 

número de órgãos não participantes que 

aderirem.

§ 5º - Após a autorização do órgão 

gerenciador, o órgão não participante 

deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até noventa dias, observado 

o prazo de vigência da ata.

§ 6º - Compete ao órgão não participante 

os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das 
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obrigações contratualmente assumidas e 

a aplicação, observada a ampla defesa e 

o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 7º - Fica admitida aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal a adesão à ata de registro de 

preços gerenciada por órgão ou entidade 

municipal, distrital, estadual ou federal. 

§ 8º - É facultada aos órgãos ou entidades 

municipais, distritais, estaduais ou federais 

a adesão à ata de registro de preços da 

Administração Pública Municipal.

Art. 22–Será facultado a outros órgãos 

públicos extra muros a adesão às atas 

da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul desde que observada a legislação 

federal pertinente, inclusive quanto aos 

quantitativos e limites estabelecidos.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23- A Administração poderá utilizar 

recursos de tecnologia da informação 

na operacionalização do disposto neste 

Decreto e automatizar procedimentos 

de controle e atribuições dos órgãos 

gerenciadores e participantes.

Art. 24- As atas de registro de preços 

vigentes, poderão ser utilizadas pelos 

órgãos gerenciadores e participantes, até 

o término de sua vigência.

Art. 25- O órgão gerenciador deverá:

I - providenciar a assinatura da ata de 

registro de preços e o encaminhamento 

de sua cópia aos órgãos ou entidades 

participantes; e

II - providenciar a indicação dos 

fornecedores para atendimento às 

demandas, observada a ordem de 

classificação e os quantitativos de 

contratação definidos pelos órgãos e 

entidades participantes.

Art. 26- A ata registrará os licitantes 

vencedores, quantitativos, respectivos 

preços e a marca do produtos/bem 

ofertado.

Art. 27 - Este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul,

16 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

D E C R E T O Nº 1.567/2018

Institui  o Plano de Compras, a ser 

elaborado pela Secretaria Municipal 

de Compras e Licitações(SEMCOL), 

que dispõe sobre a regulamentação 

do sistema de compras, com previsões 

para o próximo exercício e dá outras 

providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, no uso 

de suas atribuições, conferidas pelo artigo 

95, Inciso I, letra “g”, da Lei Orgânica do 

Município, Resolve:

Art. 1º - Fica estabelecido que as compras 

e contratações em geral deverão constar 

no Plano de Compras, que terá sua 

diretrizes elaboradas pela Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações, para 

cada exercício, e será regulamentando, 

internamente, por portaria.

Parágrafo único – O Plano de Compras a 

que se refere o caput deste artigo dispõe 

sobre a Regulamentação do Sistema 

de Compras e das rotinas de trabalho, 

procedimentos e solicitações a serem 

observados pelas diversas unidades 

da estrutura organizacional do Poder 

Executivo Municipal, no âmbito das 

Administrações Diretas e Indiretas.

Art. 2º - Caberá à Secretaria Municipal 

de Compras e Licitações – (SEMCOL) 

prestar os esclarecimentos e orientações 

a respeito da aplicação dos dispositivos 

deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul,

16 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

D E C R E T O Nº 1.568/2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, previstas no 

Artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é uma 

das maiores festas populares do Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 13 de 

Fevereiro de 2018 – Terça Feira, é feriado 

Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se adequaram 

para o prolongamento do feriado, 

sem prejuízo dos serviços prestados à 

população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto facultativo, 

nas repartições públicas municipais, o dia 

12 e 14 de fevereiro de 2018, devendo os 

funcionários públicos, retornarem suas 

atividades no dia 15 de fevereiro de 2018;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto neste 

decreto, as unidades cujas atividades não 

possam sofrer solução de continuidade, 

as quais deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, fiscalizar 

o cumprimento das disposições deste 

Decreto.

Art. 4º- Fica também, sob a égide deste 

Decreto, os órgãos da Administração 

Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul,

29 de janeiro de 2018.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

Bairro Parque Morone 
ganhará uma Unidade 
Básica de Saúde

Durante sua visita ao bairro, Doutor Alessandro ouviu a população e também informou 

que a quadra poliesportiva será revitalizada e as crianças ganharão um playground: 

“Nosso governo é participativo. Nós ouvimos as pessoas, porque elas conhecem melhor 

que ninguém os problemas do seu bairro. A instalação dessa UBS irá proporcionar a 

população um atendimento mais exclusivo, desafogando a UBS Lava Pés. Nós também 

iremos aproveitar pra sanar pedidos antigos da comunidade, como a pintura e reforma 

da quadra, um parquinho para as crianças, revitalização da praça, reparos no sistema de 

iluminação e limpeza geral.” – frisou o prefeito.

No dia 15 de Janeiro o bairro Parque Morone recebeu a revitalização do Terminal Rodoviário 

Wander Ferreira da Cunha, que sofria com problemas na calha do telhado e prejudicava o 

embarque de passageiros e pessoas que frequentavam o local, e também órgãos públicos 

importantes, como o JARI, a Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e Ordem 

Pública e o Centro de Monitoramento da Guarda Civil Municipal.

Mesmo em época de crise, o governo municipal vem demonstrando preocupação em 

realizar investimentos que beneficiem a população. “Nós assumimos o governo com 

muitos problemas em infraestrutura urbana. Porém, com uma equipe técnica, estamos 

conseguindo driblar a crise para atender a população. Nossos funcionários seguem uma 

rotina programática que alcançará todos os bairros da cidade.” – disse Doutor Alessandro.
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