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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

festa. Quem ficou muito satisfeito 

também foram os barraqueiros. 99% 

destes são moradores do município e 

tiveram a oportunidade de montar 

suas barracas por um preço justo e a 

festa lotada todos os dias.

 “Podemos dizer com a 

somatória de pontos positivos nos 

quesitos de segurança que era a 

nossa prioridade na festa, atração, 

geração de lucro para os barraqueiros 

e demais comerciantes de nossa 

cidade, o Carnaval 2019 foi um 

sucesso. Mais uma vez apostamos na 

folia de rua, trouxemos a matinê, 

recebemos os blocos com segurança 

e oferecemos shows de boa música e 

que resgatasse o verdadeiro Carnaval 

da Família. Vimos muitas pessoas 

fantasiadas neste ano, muitos pais 

com seus filhos. Estamos muito 

satisfeitos em ver as pessoas 

alegres”, afirmou o Prefeito Doutor 

Alessandro.

Shows, blocos e família marcam 
o Carnaval de Rua de Paraíba 
do Sul

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

 A alegria contagiou o 

município nos cinco dias de Carnaval 

totalizando cerca de 40 mil foliões 

segundo a Defesa Civil e comando da 

Guarda Civil Municipal. Com uma 

programação diversificada em axé, 

samba e sertanejo, os foliões 

marcaram presença em peso na festa 

do povo.

 A turista de Petrópolis, 

Marilene Damasceno, participou de 

um bloco e elogiou o Carnaval de 

Paraíba do Sul, “Eu adorei, muito 

melhor que na minha cidade, 

participei de bloco, depois fiquei na 

avenida, tudo muito organizado. E a 

decoração ficou linda, dá até vontade 

de levar as máscaras lindas”.

 A segurança também esteve 

presente no Carnaval de Rua, com 

apoio da Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros, Guarda Civil Municipal e 

Defesa Civil. Uma cabine foi montada 

dentro da festa com monitoramento 

da Guarda Civil através de câmeras 

instaladas no Jardim Velho.

 A rede hoteleira e 

restaurantes também tiveram seus 

lucros nos cinco dias de Carnaval. O 

município hospedou visitantes e 

equipes que trabalharam durante a 

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

Cerca de 40 mil foliões passaram pela festa nos cinco dias somados em Paraíba do Sul e nos distritos de Werneck, 
Sardoal e Sebollas

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

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

Marciano de Oliveira
Secretário

Secretaria Municipal 
de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

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

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

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br
www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
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que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
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que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
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que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
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que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
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AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
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AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
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PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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COMUNICADO 01 

 A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no uso 
das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a alteração do cronograma 
de atividades do certame, que passara a vigorar com as seguintes datas: 

 

DATA ATIVIDADE 
11, 12 e 13 

MARÇO 
� INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 

22 MARÇO � RESULTADO COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS 

25 MARÇO � RECURSOS CONTRA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS 

27 MARÇO 
� RESULTADO RECURSOS COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS; 

� CONVOCAÇÃO PROVAS OBJETIVAS PARA OS CLASSIFICADOS NA 1ª ETAPA 

07 ABRIL � PROVAS OBJETIVAS 

08 ABRIL � PUBLICAÇÃO GABARITOS PROVAS OBJETIVAS 

09 ABRIL � RECURSOS CONTRA GABARITOS PROVAS OBJETIVAS 

10 ABRIL � RESULTADO RECURSOS CONTRA GABARITOS PROVAS OBJETIVAS 

12 ABRIL � RESULTADO PRELIMINAR ANÁLISE DE TÍTULOS 

15 ABRIL � RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR ANÁLISE DE TÍTULOS 

16 ABRIL 
� RESULTADOS RECURSOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR ANÁLISE DE 

TÍTULOS; 

� RESULTADO FINAL ANÁLISE DE TÍTULOS 

17 ABRIL � RESULTADO PRELIMINAR PROVAS OBJETIVAS 

18 ABRIL � RECURSOS CONTRA RESULTADOS PROVAS OBJETIVAS 

24 ABRIL 
� RESULTADO FINAL PROVAS OBJETIVAS 

� RESULTADO FINAL COM A CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CERTAME 

24 ABRIL � HOMOLOGAÇÃO RESULTADOS 

valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
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PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.



valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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valor de R$ 2.627,97 (dois mil 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI MENDONÇA 
FERREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
133221184, IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 460 – Barão de Angra – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.

CONTRATADO: JOÃO LUIS DA SILVA 
CESARIO, brasileiro, casado, RG n.º 
200187177, residente e domiciliado na 
Rua Monte Castelo, Monte Castelo- 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II HISTÓRIA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PAULO CESAR 
SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, RG n.º 10778474, residente e 
domiciliado na Rua Izaltino Silveira,l 
797 – Cantagalo – Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FISÍCA, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 010/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

EXTRATOS

EXTRATO CONTRATO N.º 001/2019 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA SANCHES 
DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, 
casada RG n.º 100942119, residente e 
domiciliada(o) na Rua Projetada, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
PERÍODO: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 02/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIZE COSTA 
AGUIAR GUIMARAES, brasileira, 
casada, RG n.º 133221432, residente e 
domiciliada na Rua Emilia Rodrigues 
de Mendonça, Barão de Angra- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMÁTICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 003/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: GUSTAVO CORREA 
SAMPAIO, brasileira, solteiro, RG n.º 
212074371, residente e domiciliado na 
Rua Rio de Janeiro, Werneck - 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: AGUINALDO DA 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAIO CESAR 
CLAUDIO MARTINS, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 209319631, residente e 
domiciliado na Rua Lélio Garcia, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

SILVA MAZA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 257524827, residente e 
domiciliado na Rua Manoel Souza 
Jesus, Placa Merced- Sapucaia – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: DIONE DE OLIVEIRA 
ROZADAS, brasileiro, solteiro, RG n.º 
216157743, residente e domiciliado na 
Rua Sempre Viva, Vila Salutaris – 
Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II- MATEMATICA, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Direito Público Interno, estabelecido 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
nesta cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LIGIANE PEREIRA 
RAIBOLT DE FREITAS, brasileira, 
casada, RG n.º 113429724, residente e 
domiciliada na Rua Norberto Vieira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 011/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JACQUELINE DE 
FATIMA PAREDES,  brasileira, casada 
RG n.º 116263955, residente e 
domiciliada na Rua Avelar Pedro do 
Rio, Sertão do Calixto - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 012/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA 
PASCHOAL DA SILVA GRUPILLO, 
brasileira, casada, RG n.º 125490138, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 013/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, 
solteira, RG n.º 09.751.333-7 Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Breno Nazário Teixeira, 23 – Bela 

Vista, Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
brasileira, divorciada, RG n.º 
072127616, residente e domiciliada(o) 
na Rua Caxambu, Lava Pés- Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGEÑCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÚCIA HELENA DA 
SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
07645117-8 Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Teixeira leite, 126 - 
Ponte Preta - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA, brasileira, 
casada RG n.º 378596184, residente e 
domiciliada na Rua Nemezio de Paula, 
74 - Ponto Azul – Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA 
CHAVES, brasileira, solteira, RG n.º 
20.319.162-2 Detran - RJ, residente e 
domiciliada na Travessa Tavares, 59 – 
Liberdade – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 018 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE 
DO NASCIMENTO, brasileira, 
divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua 
Octavio Vieira, Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 019 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CARLA SÉRCIO 
BATISTA, brasileira, solteira, RG n.º 
25.759.737-7 Detran - RJ, CPF n.º 
136.868.487-40 residente e 
domiciliada na Rua Vereador 
Saturnino da Silva Neves Filho, 03 - 
Palhas - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.639,00 (um 
mil seiscentos e trinta e nove).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 020 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.238.385/001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  

CONTRATADO: LUCINÉA SUZANO 
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 08.227.295-6 Detran - 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
Bernardino Franco, 141/05 – Jatobá - 
Paraíba do Sul, RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
01/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

 EXTRATO CONTRATO N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 022/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, brasileira, 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran 
RJ, residente e domiciliada na Rua 
João Caju, 123 – Roseiral – Miguel 
Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 05/02/2019 a 
30/03/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 024/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA 
DA SILVA, brasileira, casada, RG n.º 
20.462.138-7 – Detran RJ, residente e 
domiciliada na Rua Nélio Carlos 
Esperança, 31/01 - Centro/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 08/02/2019 a 
30/04/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 025/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: VANIA LUCIANE 
ALVES GARCIA DAMIÃO, brasileira, 
casada, RG n.º 2139102, residente e 
domiciliada na Rua Elisa de Souza, 218 
– Centro - Comendador Levy 
Gasparian, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIENCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
04/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 026/2019
Por determinação da Procuradoria 
Geral do município, dada através do 
processo administrativo n.º 
2018/12/11225, pelo presente 
instrumento, de um lado MUNICIPIO 
DE PARAÍBA DO SUL, entidade 
jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, de ora 
em diante chamado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outro lado a Sr.ª  
ANA PAULA HILDEBRANDO DE 
FIGUEIREDO, brasileira, solteira, RG 
n.º 12.244.469-8, residente e 
domiciliada na Avenida das Nações, 
626/301 – Parque Morone – Paraíba 
do Sul/RJ, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, 
entre si, como justo e contratado, um 
contrato de trabalho por tempo 
determinado, nas cláusulas e 
condições seguintes:
A CONTRATADA retomará a 
prestação dos serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, obrigando-se 
a realizar os serviços, dentro da 
natureza de seu cargo, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 20/08/2018 a 
31/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 027/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: THAISSA DE 
CAMPOS GUEDES MARTINS, 
brasileira, casada, RG n.º 21.622.297-6 
Detran/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Raul Pereira, 26 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 2.627,97 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
31/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.
 
EXTRATO CONTRATO N.º 028/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA HELENA 
KOCHEM MATHIAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
04.477.036-0 Detran/RJ, CPF n.º 
994.703.817-34, residente e 
domiciliada(o) na Travessa Fagundes 
Varela, 21 – Vila Izabel/RJ.
OBJETO: prestação dos serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 029/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REGIANE 
CARVALHO LEAL, brasileira, casada, 
RG n.º 784737, residente e 
domiciliada na Rua Moreira César, 43 
– Lava-Pés - Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO; prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 13/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 030 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GUIOMAR MARIA 
ALVES GUEDES, brasileira, casada, 
RG n.º 092461599, residente e 
domiciliada na Rua Albino Machado 
de Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
13/12/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 031/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BIANCA CÂNDIDO 
PEGORÁRIO, brasileira, solteira, RG 
n.º 13396747-1, residente e 
domiciliada na Rua São José, 78 - 
Centro – Werneck - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBEJTO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal.e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2018 a 
13/12/2018.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 032/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ALINE CANEDO DE 
MEDEIROS, brasileira, casada, RG n.º 
10.043.427-3, residente e domiciliada 
na Avenida Pedro Paulo de Lacerda, 
1112 – Liberdade – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 21/02/2019 a 
13/12/2019,
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 033/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 
FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, 
casada, RG n.º 103509279, residente 
e domiciliada na Rua Curupaiti, 438 - 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 19/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 034/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
IGOR DA SILVA PACHECO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 20.938.106-0 Detran - 
RJ, residente e domiciliado na 
Avenida Randolfo Pena, 04 - Grama - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II – Educação Física, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGENCIA: de 21/02/2019 a 

30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 035/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ARQUIMEDES 
TAVARES DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG n.º 0711916460, residente 
e domiciliado na Rua Duque de 
Caxias, Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  INFECTOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde,  
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 036/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: DIRCEU MALFADO 
DE ALVARENGA MENEZES JÚNIOR,  
brasileiro, casado, RG n.º 3405106, 
residente e domiciliado na Rua Aníbal 
P. Lavinas, Vila Isabel - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 
MEDICO  ULTRASSONOGRAFISTA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de  jornada  
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 037/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE WALDERI DE 
MELO,   brasileiro, casado, RG n.º 
072736622, residente e domiciliado 
na Rua Edvaldo V de Carvalho, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO INECOLOGISTA/OBSTETRA, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 038/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA DE 
OLIVEIRA PONTE FAGUNDES,  
brasileira, casada, RG n.º 080628050, 
residente e domiciliada na Rua Sete 
de Setembro, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 039/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MARCOS, brasileiro, 
casado, RG n.º M128389, residente e 
domiciliado na Rua Marechal Castelo 
Branco, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GINECOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal.e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 040/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MAURICIO JOSE 
CICCHELLI DE SÁ, brasileiro, casado, 
RG n.º 047666504, residente e 
domiciliado na Rua União Indústria, 
Itaipava - Petrópolis, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO ORTOPEDISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 041/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ILSON ALVES 
MOREIRA, brasileiro, casado, RG n.º 
630048, e domiciliado na Rua 
Alberto Cruz, Palhas -  Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 042/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: WELERSON 
SALGADO DE CASTRO, brasileiro, 
casado, RG n.º 2112868, residente e 
domiciliado na Rua Vicente de Souza 
Dias, Palhas -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 043/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: UBIRAJARA JOSE T. 
H. RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil casado, RG n.º 
014515332, residente e domiciliado na 
Rua Fernando Barros Franco, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 044/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CLAUDIO OLIVA, 
brasileiro, casado, RG n.º 080793169, 
residente e domiciliado na Rua Luiz 
Bravo, Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  CARDIOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 045/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CLAUDIA 
SANTOS DE SOUZA, brasileira, 
solteira, RG n.º 125960484, residente 
e domiciliada na Rua Bernardo Bello, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestará serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
TERAPAUTA OCUPACIONAL, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.828,28 (um 
mil oitocentos e vinte e oito reais e 
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 12/02/2019 a 
12/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 046/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: OZIEL IGNACIO DOS 
SANTOS, brasileira, casado, RG n.º 
099432890, residente e domiciliado 
na Rua Vereador João  Jose da Silva 
Leal, Liberdade-  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR DE MUSICA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e  remuneração 
mensal no valor de R$ 1.332,36 (um 
mil trezentos e trinta e dois reais e 
trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 047/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROSALIA DE FATIMA 
DE SOUZA DO NASCIMENTO 
GARCIA, brasileira, casada, RG n.º 
046643654, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Castelo Branco, 
Centro- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 048/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: JOSE LUIS SANTANA 
DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, RG 
n.º 075171710, residente e domiciliado 
na Rua Alcides G da Silva, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 050/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUISA BERNARDES 
DIAS ANTONIO,  brasileira, viúva, RG 
n.º 054308424, residente e 
domiciliada na Rua Alcides T de 
Abreu, Grama - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELI COELHO DA 
COSTA FERREIRA, brasileira, casada, 
RG n.º 121773600, residente e 
domiciliada na Rua das Margaridas, 
Inema - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: EMILENE BARROS 
DELMONTE, brasileira, casada, RG n.º 
113428072, residente e domiciliada na 
Rua Augusto da Silva Pinto, Centro-  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 053/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: REINALDO DOS 
SANTOS HORACIO, brasileiro, 
solteiro, RG n.º 107777807, CPF n.º 
084.996.907-77, residente e 
domiciliado na Rua Panamá, Parque 
Morone -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  
dejornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 054/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SONIA APARECIDA 
DEZIDERIO, brasileira, solteira, RG n.º 
161655, residente e domiciliada  na 
Rua Carmelita dos Santos, Morada do 
Sol - Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 22/01/2019 a 
22/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 055/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GILMARA ALMEIDA 
RAYBOLT DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 105898857, residente e 
domiciliada na Rua Galdino R Pereira – 
Inconfidência - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 056/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIANE COSTA 
SILVANO, brasileira, solteira, RG n.º 
121128110, residente e domiciliada na 
Rua Dr Jose Pinto Rezende, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 

valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 057/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JOSIANE 
APARECIDA FERNANDES DE 
ALMEIDA, brasileira, casada, RG n.º 
204626352, residente e domiciliada 
na Rua Eugenio Vieira Láu, Centro -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 058/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: SUZANA DE FATIMA 
SOARES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, RG n.º 133221341, residente e 
domiciliada na Rua José Espíndola de 
Mendonça, 463 – Barão de Angra - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 059/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ADRIANA DA SILVA 
MOUZER, brasileira, casada, RG n.º 
122441033, residente e domiciliada na 
Rua Coronel João Werneck, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 

3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 060/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ERICA ROQUE, 
brasileira, solteira, RG n.º 123491904, 
residente e domiciliada na Rua 
Sepetiba, Jatobá -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
28/02/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 61/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE NASCIMENTO 
MACEDO, brasileira, solteira, RG n.º 
0207742511, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Vicente Ferreira, 
Sardoal - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 

centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 062/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZANGELA 
WENCESLAU DE SOUZA, brasileira, 
casada, RG n.º 106294382, residente e 
domiciliada na Rua Augusto O Silva, 
Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada  de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 063/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LEILA APARECIDA 
MORAIS DE ANDRADE, brasileira, 
casada, RG n.º 110602638, residente e 

domiciliada na Rua Marieta, Grama -  
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 064/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: TAIS FERREIRA 
RICARDO, brasileira, solteira, RG n.º 
216329060, residente e domiciliada 
na Rua Fernandó, Fernandó -  Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 065/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: PRISCILA DE 
ALMEIDA RODRIGUES PAULINO 
OLIVEIRA, brasileira, casada, RG n.º 
133968123, residente e domiciliada na 
Rua Paraíba, Centro - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 066/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ADRIANA CRISTINA 
LANZARINI, brasileira, casada, RG n.º 
099432700, residente e domiciliada 
na Rua João Marques Tenente, Palhas 
- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de jornada de trabalho semanal 
e remuneração mensal no valor de R$ 
1.028,84 (um mil e vinte e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 

que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 067/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: RAQUEL 
APARECIDA ROSA, brasileira, 
solteira, RG n.º 209009984, residente 
e domiciliada na Rua Saturnino Neves 
Filho, Centro -  Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GLORIA LUCIA DE 
SOUZA, brasileira, solteira, RG n.º 
094961323, residente e domiciliada na 
Rua Manga Larga, Werneck - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 

CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40(quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA PROTA 
VENANCIO, brasileira, solteira, RG n.º 
MG 14922681, residente e domiciliada 
na Rua Nair de Castro Cunha, 
Cascatinha-  Juiz de Fora, MG.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/02/2019 a 
17/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LAERT JEFFERSON 
AGUIAR JÚNIOR, brasileiro, casado, 
RG n.º 205296049, residente e 
domiciliado na Rua Luiz Bravo, 
Centro- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLOS 
BARCELLOS DE AGUIAR,  brasileiro, 
casado RG n.º 205179278, residente e 
domiciliado na Rua Sete de Setembro, 
Centro - Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO GENERALISTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 6.033,85 (seis 
mil e trinta e três reais e oitenta e 
cinco  centavos).
VIGÊNCIA: de 26/03/2019 a 
26/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 

previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 072/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANGELO JOSE VAZ 
TAMIOZZO, brasileiro, casado, RG n.º 
099042137, residente e domiciliado 
na Rua Duque de Caxias, Centro - Três 
Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
MEDICO  OFTALMOLOGISTA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 20 (vinte) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 3.016,92 (três 
mil e dezesseis reais e noventa e dois 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 073/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CARLA VANESSA DE 
ARAÚJO SILVA MENDONÇA,  
brasileira, casada, RG n.º 129925053, 
residente e domiciliada na Rua dos 
Lazarinis, s/n.º - Bela Vista - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 

duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 074/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: RITA DE CASSIA 
SILVA COSTA,  brasileira, casada, RG 
n.º 123490385 CPF, residente e 
domiciliada na Rua das Marrecas, 
Queima Sangue - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 075/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCILEIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, 

solteira, RG n.º 214698326, residente e 
domiciliada na Rua Vieira Cortez, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
obrigando-se a realizar os serviços, 
dentro da natureza de seu cargo 
sujeito a 40 (quarenta) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.211,23 (um mil duzentos e onze reais 
e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 076/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: NELMA OLIVEIRA DE 
ALMEIDA,  brasileira, solteira, RG n.º 
109420026, residente e domiciliada 
na Rua Augusto da Silva Pinto, 
Brocotó - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
7/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 077/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
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PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: LILIANE CARVALHO 
DE MEDEIROS SILVA, brasileira, 
casada, RG n.º 112121769, residente e 
domiciliada na Rua das Igreja, 
Werneck - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 078/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARCILENE ROSA 
DE SOUZA ASSUNÇÃO, brasileira, 
solteira, RG n.º 100943703, residente 
e domiciliada na Rua Aparecida Bravo 
Xavier, Vila Isabel- Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 10/03/2019 a 
10/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 079/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATANTE: JANAINA COSTA 
ALMEIDA, brasileira, casada RG n.º 
110603685, residente e domiciliada na 
Rua Tiradentes, Centro - Paraíba do 
Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 080/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANDERSON LUIS DA 
SILVA OLIVEIRA,  brasileiro, casado 
RG n.º 122442650, residente e 
domiciliada na Rua Randolfo Pena, 
Vila Salutaris - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 081/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANDREIA CAMPOS 
MIRANDA NASCIMENTO,  brasileira, 
casada RG n.º 116769134, residente e 
domiciliada na Rua Maria Velino 
Oliveira, Vila Salutaris - Paraíba do Sul 
– RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de  jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 21/03/2019 a 
21/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 082/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: BEATRIZ DA FRAGA 
CARDOSO, brasileira, solteira, RG n.º 
121773303, residente e domiciliada na 
Rua Fernando Pereira Leal, Werneck - 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 083/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: BRUNO JOSE 
SELVATICE ABRAHÃO, brasileira, 
casado, RG n.º 214937674, residente e 
domiciliada na Rua Nossa Senhora 
Aparecida, Jatobá - Paraíba do Sul, 
RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 084/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANGELA MARIA 
XAVIER FRANCISCO, brasileira, 
casada, RG n.º 116765678, residente e 
domiciliada na Rua Das Margaridas, 
Inema- Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 40 (quarenta) 
horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.028,84 (um mil e vinte e 
oito reais e oitenta e quatro 
centavos).
VIGÊNCIA: de 17/03/2019 a 
17/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 085/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARIA AUXILIADORA 
RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
RG n.º 054677653, residente e 
domiciliada na Rua Bento Gonçalves 
Pereira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 
a 40 (quarenta) horas de jornada  de 
trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.211,23 (um mil 
duzentos e onze reais e vinte e três 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/03/2019 a 
16/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 086/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAMILA MARIA 
COSTA NICOLICH RASTELLI,  
brasileira, solteira, RG n.º 107775231, 
residente e domiciliada na Rua 
Professor Moreira, Vila Isabel - Três 
Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGA, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20 (vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 27/03/2019 a 
27/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÍNTIA DA CUNHA 

THEODORO, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
ASSISTENTE SOCIAL, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no 
valor de R$ 1.828,28 (um mil 
oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 03/03/2019 a 
03/09/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALINE DE SOUZA 
BERNARDES, brasileira, solteira, RG 
n.º 127547164, residente e domiciliada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PSICOLOGO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, sujeito a 20(vinte) horas de  
jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.828,28 (um mil oitocentos e vinte e 
oito reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: de 24/02/2019 a 
24/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
RG n.º 10077034-6 DETRAN, 
residente e domiciliada na Estrada de 
Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MIRIAN GLÓRIA 
CERQUEIRA EMILIANO, brasileira, 
solteira, RG n.º 12100565-6 IFP, 
residente e domiciliada na Rua 
Evaristo Francisco Machado, 272/ 
Quadra 07 – Vila Izabel Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um mil 
setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 25/02/2018 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 091/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ROUSE MERY 
SANTANA RODRIGUES, brasileira, 
casada, RG n.º 04.444.477-6, 
residente e domiciliada na Rua 
Visconde da Paraíba, Centro - Paraíba 
do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ÉRIKA ROBERTA 
SOARES, brasileira, casada, RG n.º 
10680528-6 IFP, residente e 
domiciliada na Rua XV de janeiro, 70, 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 

PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750.61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/02/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ELIZABETE DA 
CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA, 
brasileira, casada, RG n.º 
31.459.026-6, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Elisson Jorge, n.º 70 
– Quadra 2 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
01/08/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: ARIANA CRUZ 
LANCINI, brasileira, solteira, RG n.º 
24.345.550-8, residente e domiciliada 
na Rua M, n.º 46 – Cantagalo -  Três 
Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da 
Secretaria Municipal de Educação, 
sujeito a 20 (vinte) horas de jornada 
de trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.627,97 (dois 
mil seiscentos e vinte e sete reais e 
noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 11/03/2019 a 
30/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 095/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: PAULA APARECIDA 
DA SILVA LACERDA, brasileira, 
solteira, RG n.º 12.625.875-5, 
residente e domiciliada na Rua 
Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinquenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 04/02/2019 a 
01/04/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 

estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 096/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 
nº 29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA DA 
SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, 
RG n.º 12317309-8, residente e 
domiciliada na Rua Fagundes Varela, 
120 – Bloco 03/403 – Vila Izabel – 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para 
a CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 25 
(vinte e cinco) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 1.750,61 (um 
mil setecentos e cinqüenta reais e 
sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 12/03/2019 a 
13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3.333/2017, que 
aplica aos contratados o regime 
estatutário com regime geral de 
previdência do INSS e Lei n.º 
3.249/2015.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que o Pregão Presencial nº 006/2019 – 

Processo Licitatório nº 007/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

DIGITALIZAÇÃO de Acervo 

Processual Físico, Administrativo e 

Judicial, da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, fica ADIADO “SINE 

DIE”, .para que sejam realizadas 

correções no Edital de Licitação nº 

007/2019. Realizadas as devidas 

correções, será agendada nova data 

para recebimento dos envelopes, 

pelos mesmos meios de comunicação. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 009/2019 – Processo Licitatório nº 010/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Dedetização e Desratização, das partes 

internas e externas das Escolas Municipais, visando ao atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia26/03/2019 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. 

Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba 

do Sul, 12 de março de 2019 -ZZZZ   Alessandro Cronge Bouzada -   Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 010/2019 – Processo Licitatório nº 011/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais Serviços de Limpeza de Caixas D´Água, das Escolas 

Municipais, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 26/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 011/2019 – Processo Licitatório nº 012/2019, cujo objetivo é a 

seleção de empresa especializada para Composição do Quadro Geral de 

Registro para eventuais fornecimentos de materiais para Manutenção de Redes 

de Esgotos do Município, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos. O Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão no dia 27/03/2019 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. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 12 de março de 2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Tomada 

de Preço nº 001/2019 – Processo Licitatório nº 005/2019, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de Reforma do 

CAPS - AD, visando ao atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/03/2019 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. Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 12 de março de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

COMUNICADOS

COMUNICADO 01
A Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, Edital 03/2019, no 
uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 0036/2019, COMUNICA a 

alteração do cronograma de atividades do certame, que passara a vigorar com 
as seguintes datas:   

COMUNICADO 02
CONSIDERANDO a grande demanda de inscritos para o Processo Seletivo 
Simplificado – Edital 03/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor logística para a realização das provas 
escritas e avaliação dos pré-requisitos; 
COMUNICAMOS a todos os candidatos inscritos que a PROVA OBJETIVA SERÁ 
APLICADA PARA TODOS OS CARGOS no dia 07 DE ABRIL DE 2019. 
A localização das salas, bem como o horário para a realização das provas escritas, 
deve ser acompanhada pelo candidato no site www.paraibadosul.rj.gov.br em 
publicação a ser realizada em breve.
Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.

COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de 
direito público interno, por seus representantes legais o Prefeito Municipal, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, e o Procurador Geral do Município, Dr. Tarcísio Dias 
Maciel, vem por esta DENUNCIAR POR IRREGULARIDADES, o contrato para 
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPALIZADA DO BAIRRO INEMA, que fora 
firmado com a empresa SOMA – EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.155.637/0001-39, sediada na Rua Dr. 
Vasconcelos, nº 58, Centro, Três Rios-RJ, para dar ciência acerca dos problemas 
e irregularidades apurados na referida obra, através do processo administrativo 
nº 2019/3/1931, conforme Atestados Técnicos e planilhas demonstrativas em 
anexo, que fazem parte integrante da presente notificação.

                                    Paraíba do Sul, 13 de março de 2019.
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