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Informações Geográfica – SIG e 

cartográfica com base de dados 

fiscal do município; Treinamento 

de  Fazenda do Município de Paraíba 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de 

Motorista, da Prefeitura de Paraíba 

Referência, conforme especificações 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

18:00 horas e no sítio: 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, 

disponível, gratuitamente, na Sede 

18:00 horas e no sítio: 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Modernização do setor de Raio X do 
Hospital Nossa Senhora da Piedade 
aumenta quantidade de exames 
realizados por mês

 No mês de março (2019), 
através da cogestão com a Prefeitura 
de Paraíba do Sul, o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade recebeu uma 
modernização no setor de radiologia. A 

conquista pôde contribuir para exames 
com melhor capacidade de precisão e 
diagnóstico, o que foi de grande valia na 
vida de cada usuário dos serviços 
públicos de saúde que têm direito ao 

acesso e qualidade dos mesmos.
 Nos meses de janeiro e 
fevereiro a quantidade de realização de 
exames atingia uma média de 580 por 
mês, após a adequação e 

modernização o setor avançou de 642 
exames realizados (março) para uma 
média de 1.200 exames (agosto). De 
janeiro à agosto já foram mais de 7.300 
exames realizados!
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PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

o ADIAMENTO, "Sine Die", do 

Pregão Presencial nº 104/2019 – 

Processo Licitatório nº 112/2019, cujo 

objetivo é a Contratação de 

Empresa Especializada na 

transferência de conhecimentos 

técnicos especializados em: 

Levantamento com cobertura 

através de imageamento aéreo, 

utilizando sistema móvel de 

escaneamento laserterrestre dos 

imóveis; Implantação e atualização 

do cadastro técnico imobiliário e 

econômico/mobiliário Municipal; 

Projeto de endereçamento de 

logradouros; Fornecimento de 

cessão de uso do Sistema de 

Informações Geográfica – SIG e 

suporte técnico; Integração da base 

cartográfica com base de dados 

fiscal do município; Treinamento 

servidores envolvidos no projeto; 

Revisão da planta genérica de 

valores – PGV, para atender as 

demandas da Secretaria Municipal 

de  Fazenda do Município de Paraíba 

do Sul – RJ. Tal adiamento tem por 

objetivo a realização de alterações 

no Edital nº 112/219. Em data 

oportuna, será agendado novo dia 

para recebimento e abertura dos 

envelopes. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de 

novembro de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

o Pregão Presencial nº 107/2019 – 

Processo Licitatório nº 115/2019, cujo 

objetivo é a Contratação de serviços 

de elaboração e aplicação de provas 

práticas, para os cargos de Auxiliar 

de Serviços Gerais, Merendeira e 

Motorista, da Prefeitura de Paraíba 

do Sul, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Termo de 

Referência, conforme especificações 

técnicas detalhadas no Anexo I do 

Edital. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação”, 

dar-se-ão no dia 28/11/2019 às 15:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08:30 às 

18:00 horas e no sítio: 

www.paraibadosul.rj.gov.br/

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 12 de novembro de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

o Pregão Presencial nº 108/2019 – 

Processo Licitatório nº 116/2019, cujo 

objetivo é o Registro de Preços para 

eventuais fornecimentos de Estantes 

de Aço para o Arquivo Municipal, 

para atender à Secretaria Municipal 

de Administração. O 

Credenciamento e o recebimento 

dos envelopes “Proposta” e 

“Habilitação”, dar-se-ão no dia 

29/11/2019 às 10:00 horas, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, 

nº 11, Centro. O Edital encontra-se 

disponível, gratuitamente, na Sede 

da Prefeitura Municipal, de segunda 

a sexta-feira, no horário de 08:30 às 

18:00 horas e no sítio: 

www.paraibadosul.rj.gov.br/

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 12 de novembro de 2019 – 

Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

ATOS DO GOVERNO

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

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

CEP 25850-000
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