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que findo o prazo de contrato para 

substituição da licença que o originou, 

ou no impedimento de aceite da vaga 

disponível, o selecionado será mantido 

no Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 41, publicada em 

13/08/2019, não são compatíveis com 

suas disponibilidades de trabalho, no 

presente momento;

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

a reclassificação de JEFERSON DOS 

SANTOS GONÇALVES inscrito para a 

função de Professor II - Matemática, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de forma 

a manter a possibilidade de novas 

convocações, enquanto durar a 

vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

Tendo em vista a reclassificação de 

Jeferson dos Santos Gonçalves, dada 

através do COMUNICADO 29, fica o 

candidato abaixo discriminado 

CONVOCADO a comparecer ao Setor 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 16 de agosto de 

2019, sexta-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munido dos seguintes 

documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• CRISTINA MARIA DE PAULA 

FERREIRA – PROFESSOR II 

MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

alteração do horário de julgamento do 

Pregão Presencial nº 067/2019 – 

Processo Licitatório nº 073/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

contratação eventual de prestação de 

serviços terceirizados para atender as 

necessidades temporárias do 

Município, conforme condições, 

quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos, 

passando de 10:00 horas para 13:30 

horas, do mesmo dia e no mesmo local. 

Ficam ratificadas as demais condições 

estabelecidas no Edital. Paraíba do Sul, 

15 de agosto de2019 – Alessandro 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 073/2019 – 

Processo Licitatório nº 079/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Itens para 

Lanches (água 200ml, sucos 200ml e 

biscoitos), visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 28/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal, 

de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital

Semana Municipal da Juventude de 
Paraíba do Sul reúne centenas de jovens 
e é sucesso total

de segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 074/2019 – 

Processo Licitatório nº 080/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Carteiras 

de Vacina (conforme modelo 

Ministério da Saúde), visando atender 

às necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 28/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 076/2019 – 

Processo Licitatório nº 082/2019, cujo 

objetivo é a Contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviço de descupinização para o 

Museu Sacro-Histórico de Tiradentes, 

localizado no Distrito de Sebollas, 

Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Fundação Cultural. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 29/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 075/2019 – 

Processo Licitatório nº 081/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de carne, 

para os alunos das Creches, Pré 

Escolares, EJA e Ensino Fundamental 

das Escolas Municipais de Paraíba do 

Sul/RJ, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 077/2019 – 

Processo Licitatório nº 083/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços na 

realização de Exames Médicos de 

Cintilografia, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 30/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 078/2019 – 

Processo Licitatório nº 084/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Pneus 

novos, (215/75 R17,5), visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 30/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 079/2019 – 

Processo Licitatório nº 085/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

locação de equipamentos para limpeza 

de sistema de esgotamento pluvial e 

sanitário, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Projetos. O Credenciamento e 

o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 03/09/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do : 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 15 de 

agosto de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.

 A prefeitura de Paraíba do Sul, 

através da Superintendência Municipal de 

Juventude, está realizando a Iª Semana 

Municipal da Juventude. O evento está 

sendo um enorme sucesso e arrebanhando 

uma multidão de adolescentes e jovens.

            Na segunda-feira aconteceu a 

abertura dos Jogos Estudantis do Município 

(JEM), que conta com 13 escolas 

participantes e 800 jovens inscritos em 

diversas modalidades, como atletismo, 

futsal, futebol, vôlei, basquete e handball.

            Na terça-feira, dia 13, aconteceu à 

abertura da Exposição de Desenho dos 

alunos da Oficina de Desenho da 

Superintendência de Juventude. Cerca de 

90 desenhos produzidos pelos próprios 

alunos foi exposta a população, ficando no 

foyer do Teatro Municipal até domingo.

            Na quarta-feira, o ápice da 

programação, mais de 350 jovens 

prestigiaram a “Iº Mostra Cultural Jovens 

com Talento”. 16 segmentos de 

representatividade estudantil levaram 

apresentações artísticas, como dança, 

canto e teatro. O Colégio Estadual Maria 

Zulmira Torres, que foi representada por 

uma interpretação de dança de hip-hop, 

venceu a disputa da maior torcida e levou 

um Vale para 50 alunos passarem o dia no 

Sítio Anjo da Guarda, localizado na Estrada 

Palestina – bairro Limoeiro.

            A quinta-feira também foi 

movimentada com o 2º Festival do 

Passinho promovido pelo setor de 

juventude. Fruto de uma parceria 

com a Batalha da Beira, o evento tem 

como objetivo levantar a bandeira 

do funk como bem imaterial do 

estado do Rio de Janeiro e um 

segmento que precisa ser 

respeitado. Vários dançarinos 

duelaram e levaram premiações em 

dinheiro.

            A programação da Semana 

Municipal da Juventude se encerra 

na próxima sexta-feira, dia 16, com 

uma Audiência Pública na Câmara 

Municipal para iniciar a construção 

do Plano Municipal de Políticas 

Públicas para Juventude e, às 16h, 

com o Ensaio Poético, um grande 

evento que reúne várias 

manifestações artísticas.

            “A juventude provou que tem 

talento, capacidade e mobilização. 

Isso é algo que irá transcender 

gerações e iremos zelar por uma 

agenda de políticas públicas para 

juventude que perpetue.” – disse 

André Salgueiro, Superintendente 

Municipal de Juventude.

            Já o prefeito Doutor 

Alessandro salientou a importância 

de assegurar na gestão municipal 

projetos que beneficiem os jovens da 

cidade: “Criamos um setor de 

juventude justamente pra entender 

os anseios e necessidades do jovem 

de Paraíba do Sul e, através deste 

diagnóstico, identificar suas 

potencialidades e assegurar políticas 

públicas que atendam suas 

reivindicações.” – frisou.
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ATOS DO GOVERNO

COMUNICADO

COMUNICADO 29

 Considerando: que o edital n.º 

03/2019, em seu artigo 2, item 2.8 diz 

que findo o prazo de contrato para 

substituição da licença que o originou, 

ou no impedimento de aceite da vaga 

disponível, o selecionado será mantido 

no Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

Cadastro, e;

 Considerando: que os dias e 

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 41, publicada em 

13/08/2019, não são compatíveis com 

suas disponibilidades de trabalho, no 

presente momento;

A Comissão Organizadora e 

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

a reclassificação de JEFERSON DOS 

SANTOS GONÇALVES inscrito para a 

função de Professor II - Matemática, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de forma 

a manter a possibilidade de novas 

convocações, enquanto durar a 

vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 42 – PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2019

Tendo em vista a reclassificação de 

Jeferson dos Santos Gonçalves, dada 

através do COMUNICADO 29, fica o 

candidato abaixo discriminado 

CONVOCADO a comparecer ao Setor 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 16 de agosto de 

2019, sexta-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munido dos seguintes 

documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• CRISTINA MARIA DE PAULA 

FERREIRA – PROFESSOR II 

MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

alteração do horário de julgamento do 

Pregão Presencial nº 067/2019 – 

Processo Licitatório nº 073/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

contratação eventual de prestação de 

serviços terceirizados para atender as 

necessidades temporárias do 

Município, conforme condições, 

quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos, 

passando de 10:00 horas para 13:30 

horas, do mesmo dia e no mesmo local. 

Ficam ratificadas as demais condições 

estabelecidas no Edital. Paraíba do Sul, 

15 de agosto de2019 – Alessandro 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 073/2019 – 

Processo Licitatório nº 079/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Itens para 

Lanches (água 200ml, sucos 200ml e 

biscoitos), visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 28/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal, 

de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital

de segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 074/2019 – 

Processo Licitatório nº 080/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Carteiras 

de Vacina (conforme modelo 

Ministério da Saúde), visando atender 

às necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 28/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 076/2019 – 

Processo Licitatório nº 082/2019, cujo 

objetivo é a Contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviço de descupinização para o 

Museu Sacro-Histórico de Tiradentes, 

localizado no Distrito de Sebollas, 

Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Fundação Cultural. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 29/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 075/2019 – 

Processo Licitatório nº 081/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de carne, 

para os alunos das Creches, Pré 

Escolares, EJA e Ensino Fundamental 

das Escolas Municipais de Paraíba do 

Sul/RJ, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 077/2019 – 

Processo Licitatório nº 083/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços na 

realização de Exames Médicos de 

Cintilografia, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 30/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 078/2019 – 

Processo Licitatório nº 084/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Pneus 

novos, (215/75 R17,5), visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 30/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 079/2019 – 

Processo Licitatório nº 085/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

locação de equipamentos para limpeza 

de sistema de esgotamento pluvial e 

sanitário, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Projetos. O Credenciamento e 

o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 03/09/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do : 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 15 de 

agosto de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.
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que findo o prazo de contrato para 

substituição da licença que o originou, 

ou no impedimento de aceite da vaga 

disponível, o selecionado será mantido 

no Cadastro de Reserva, ocupando a 

última colocação e podendo ser 

convocado quantas vezes necessitar 

enquanto durar a vigência do 

horários disponíveis para as vagas 

oferecidas aos candidatos, através da 

Convocação 41, publicada em 

13/08/2019, não são compatíveis com 

suas disponibilidades de trabalho, no 

presente momento;

Avaliadora do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 03/2019, comunica 

a reclassificação de JEFERSON DOS 

SANTOS GONÇALVES inscrito para a 

função de Professor II - Matemática, 

que passará a ocupar a última 

colocação na listagem geral, de forma 

a manter a possibilidade de novas 

convocações, enquanto durar a 

vigência do cadastro.

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

Tendo em vista a reclassificação de 

Jeferson dos Santos Gonçalves, dada 

através do COMUNICADO 29, fica o 

candidato abaixo discriminado 

CONVOCADO a comparecer ao Setor 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 16 de agosto de 

2019, sexta-feira, de 9 às 12 horas ou de 

14 às 16 horas, munido dos seguintes 

documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• CRISTINA MARIA DE PAULA 

FERREIRA – PROFESSOR II 

MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 15 de agosto de 2019.

Setor de Gestão Pública

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

alteração do horário de julgamento do 

Pregão Presencial nº 067/2019 – 

Processo Licitatório nº 073/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

contratação eventual de prestação de 

serviços terceirizados para atender as 

necessidades temporárias do 

Município, conforme condições, 

quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos, 

passando de 10:00 horas para 13:30 

horas, do mesmo dia e no mesmo local. 

Ficam ratificadas as demais condições 

estabelecidas no Edital. Paraíba do Sul, 

15 de agosto de2019 – Alessandro 

Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 073/2019 – 

Processo Licitatório nº 079/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Itens para 

Lanches (água 200ml, sucos 200ml e 

biscoitos), visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 28/08/2019 às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal, 

de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital

de segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 074/2019 – 

Processo Licitatório nº 080/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Carteiras 

de Vacina (conforme modelo 

Ministério da Saúde), visando atender 

às necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 28/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 076/2019 – 

Processo Licitatório nº 082/2019, cujo 

objetivo é a Contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviço de descupinização para o 

Museu Sacro-Histórico de Tiradentes, 

localizado no Distrito de Sebollas, 

Paraíba do Sul/RJ, visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Fundação Cultural. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 29/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 075/2019 – 

Processo Licitatório nº 081/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de carne, 

para os alunos das Creches, Pré 

Escolares, EJA e Ensino Fundamental 

das Escolas Municipais de Paraíba do 

Sul/RJ, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Educação. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 29/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 077/2019 – 

Processo Licitatório nº 083/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços na 

realização de Exames Médicos de 

Cintilografia, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 30/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 078/2019 – 

Processo Licitatório nº 084/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais fornecimentos de Pneus 

novos, (215/75 R17,5), visando ao 

atendimento à Secretaria Municipal de 

Saúde. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 30/08/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do 

telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 

Sul, 15 de agosto de 2019 – Alessandro 

Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 079/2019 – 

Processo Licitatório nº 085/2019, cujo 

objetivo é a seleção de empresa 

especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para 

eventuais prestações de serviços de 

locação de equipamentos para limpeza 

de sistema de esgotamento pluvial e 

sanitário, visando ao atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Projetos. O Credenciamento e 

o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 03/09/2019 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 ou, diretamente 

no sítio:  http://paraibadosul.rj.gov.br/  

publicacoes/editais. Informações 

poderão ser prestadas através do : 

(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 15 de 

agosto de 2019 – Alessandro Cronge 

Bouzada – Prefeito Municipal.


