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O prefeito de Paraíba do Sul, Doutor 
Alessandro, participou na manhã 
desta quarta-feira, dia 04 de Junho, 
de uma reunião com lojistas e 
comerciantes afiliados à Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL). O 
objetivo do encontro foi traçar 
estratégias e avaliar algumas 
reivindicações que visem o 

fortalecimento do comércio local.
Entre as medidas acordadas, o 
prefeito assegurou que nos 
próximos dias será realizado um 
amplo estudo para implantação de 
novas vagas de estacionamento, 
com objetivo de aumentar o fluxo 
de circulação. No encontro, que 
contou com a presença do 

Secretário Municipal de Indústria e 
Comércio, Pedro Paulo Salomão, 
ficou também estipulado maior 
fiscalização dos ambulantes que 
trabalham sem permissão e 
prejudicam diretamente os 
estabelecimentos comerciais, além 
de várias outras medidas que serão 
praticadas a partir da próxima 

semana.  
“A reunião foi muito produtiva. 
Ouvimos todas as solicitações, 
mostramos as medidas que estão 
sendo planejadas e, juntos, 
traçamos estratégias que deverão 
colaborar com nossos 
comerciantes.” – disse Doutor 
Alessandro.

Doutor Alessandro participa de 
reunião com lojistas de Paraíba do 
Sul para traçar medidas de 
fortalecimento do comércio local
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II - O Procedimento para a 
Manifestação de Interesse
 Art. 8º O PMI será aberto mediante 
publicação de edital de chamamento 
público, a ser promovido pelo órgão ou 
pela entidade que detenha a 
competência prevista no art. 4º, de 
ofício ou por provocação do 
Proponente. 
Art. 9º O PMI será composto das 
seguintes fases: 
I - abertura, por meio de publicação de 
edital de chamamento público; 
II - autorização para a apresentação de 
Estudos Técnicos; e 
III - avaliação, seleção e aprovação. 
Art. 10. O edital de chamamento 
público deverá, no mínimo: 
I - delimitar o escopo, mediante termo 
de referência, dos Estudos Técnicos; 
II - indicar: 
a) diretrizes e premissas do projeto 
que orientem sua elaboração com 
vistas ao atendimento do interesse 
público; 
b) prazo máximo e forma para 
apresentação de requerimento de 
autorização para participar do 
procedimento; 
c) prazo máximo para apresentação de 
Estudos Técnicos, contado da data de 
publicação da autorização e 
compatível com a abrangência dos 
estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas 
d) valor nominal máximo para eventual 
ressarcimento; 
e) critérios para qualificação, análise e 
aprovação de requerimento de 
autorização para apresentação de 
Estudos Técnicos; 
f) critérios objetivos para avaliação e 
seleção dos Estudos Técnicos, nos 
termos do art. 17; e 
g) a contraprestação pública admitida, 
no caso de parceria públicoprivada, 
sempre que for possível estimar, ainda 
que sob a forma de percentual; 
III - divulgar as informações públicas 
disponíveis para a realização de 
Estudos Técnicos, e
 IV - ser objeto de ampla publicidade, 
por meio de publicação no Diário 
Oficial e no sítio na internet dos órgãos 
e entidades a que se refere o art. 4º. 
§ 1º Para fins de definição do objeto e 
do escopo dos Estudos Técnicos, o 
órgão ou a entidade solicitante 
avaliará, em cada caso, a conveniência 
e a oportunidade de reunir parcelas 
fracionáveis em um mesmo PMI para 
assegurar, entre outros aspectos, 
economia de escala, coerência de 
estudos relacionados a determinado 
setor, padronização ou celeridade do 
processo. 
§ 2º A delimitação de escopo a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
poderá se restringir à indicação do 
problema a ser resolvido por meio do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º, deixando ao Requerente a 

possibilidade de sugerir diferentes 
meios para sua solução. 
§ 3º O prazo para apresentação de 
requerimento de autorização não será 
inferior a vinte dias, contado da data de 
publicação do edital. 
§ 4º Poderão ser estabelecidos no 
edital de chamamento público prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
§ 5º O edital de chamamento público 
poderá condicionar o ressarcimento 
dos Estudos Técnicos à necessidade de 
sua atualização e de sua adequação, 
até a abertura da licitação do 
empreendimento, em decorrência, 
entre outros aspectos, de: 
I - alteração de premissas regulatórias 
e de atos normativos aplicáveis; 
II - recomendações e determinações 
dos órgãos de controle; ou 
III - contribuições provenientes de 
consulta e audiência pública. 
§ 6º No caso de PMI precedida de MIP, 
deverá constar do edital de 
chamamento público o nome do 
Proponente que motivou a abertura do 
processo. 
Art. 11. O valor nominal máximo para 
eventual ressarcimento dos Estudos 
Técnicos: 
I - será fundamentado em prévia 
justificativa técnica, que poderá 
basear-se na complexidade dos 
estudos ou na elaboração de estudos 
similares; e 
II - não ultrapassará, em seu conjunto, 
dois inteiros e cinco décimos por cento 
do valor total estimado previamente 
pela Administração Pública para os 
investimentos necessários à 
implementação do empreendimento 
ou para os gastos necessários à 
operação e à manutenção do 
empreendimento durante o período de 
vigência do contrato, o que for maior. 
Art. 12. O requerimento de autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos conterá as seguintes 
informações: 
I - qualificação completa, que permita a 
identificação do Requerente e a sua 
localização para eventual envio de 
notificações, informações, erratas e 
respostas a pedidos de 
esclarecimentos, com: 
a) nome completo; 
b) inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física - CPF ou no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) cargo, profissão ou ramo de 
atividade; 
d) endereço; e 
e) endereço eletrônico; 
II - demonstração de experiência na 
realização de Estudos Técnicos 
similares aos solicitados; 
III - detalhamento das atividades que 
pretende realizar, considerado o 
escopo dos Estudos Técnicos definidos 

na solicitação, inclusive com a 
apresentação de cronograma que 
indique as datas de conclusão de cada 
etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos; 
IV - indicação de valor do 
ressarcimento pretendido, 
acompanhado de informações e 
parâmetros de custos utilizados para 
sua definição; e 
V - declaração de transferência à 
Administração Pública dos direitos 
associados aos Estudos Técnicos 
selecionados. 
§ 1º Qualquer alteração da qualificação 
do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada ao órgão 
ou à entidade solicitante. 
§ 2º A demonstração de experiência a 
que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderá consistir na juntada de 
documentos que comprovem as 
qualificações técnicas de profissionais 
vinculados ao interessado, observado o 
disposto no § 4º. 
§ 3º Fica facultado aos interessados a 
que se refere o caput se associarem 
para apresentação de Estudos 
Técnicos em conjunto, hipótese em 
que deverá ser feita a indicação das 
empresas responsáveis pela 
interlocução com a Administração 
Pública e indicada a proporção da 
repartição do eventual valor devido a 
título de ressarcimento. 
§ 4º O Autorizado poderá contratar 
terceiros, sem prejuízo das 
responsabilidades previstas no edital 
de chamamento público do PMI. 
§ 5º O Proponente que tiver 
apresentado MIP, na forma do art. 6º 
deste Decreto, que tenha provocado 
abertura de PMI relativa ao objeto 
abordado deverá requerer autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, na forma do caput e incisos 
deste artigo. 
CAPÍTULO III - A AUTORIZAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 13. A autorização para 
apresentação de Estudos Técnicos: 
I - será conferida sem exclusividade; 
II - não gerará direito de preferência no 
processo licitatório do 
empreendimento; 
III - não obrigará o Poder Público a 
realizar licitação; 
IV - não implicará, por si só, direito a 
ressarcimento de valores envolvidos 
em sua elaboração; e 
V - será pessoal e intransferível. 
§ 1º A autorização para a realização de 
Estudos Técnicos não implica, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade 
da Administração Pública perante 
terceiros por atos praticados por 
pessoa autorizada. 
§ 2º Na elaboração do termo de 
autorização, a autoridade competente 
reproduzirá as condições estabelecidas 
na solicitação e poderá especificá-las, 

inclusive quanto às atividades a serem 
desenvolvidas, ao limite nominal para 
eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
Art. 14. A autorização poderá ser: 
I - cassada, em caso de 
descumprimento de seus termos, 
inclusive na hipótese de inobservância 
do prazo para reapresentação 
determinado pelo órgão ou pela 
entidade solicitante, tendo em vista o 
disposto no § 2º do art. 16, e de não 
atendimento da legislação aplicável; 
II - revogada, em caso de: 
a) perda de interesse do Poder Público 
nos empreendimentos de que trata o 
art. 1º; e 
b) desistência por parte do Autorizado, 
a ser apresentada, a qualquer tempo, 
por meio de comunicação ao órgão ou 
à entidade solicitante por escrito;
 III - anulada, em caso de vício no 
procedimento regulado por este 
Decreto ou por outros motivos 
previstos na legislação; ou 
IV - tornada sem efeito, em caso de 
superveniência de dispositivo legal 
que, por qualquer motivo, impeça o 
recebimento dos Estudos Técnicos. 

§ 1º O Autorizado será comunicado da 
ocorrência das hipóteses previstas 
neste artigo. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento 
dos termos da autorização, caso não 
haja regularização no prazo estipulado, 
que não excederá 10 (dez) dias, 
contado da data da comunicação, o 
autorizado terá sua autorização 
cassada. 
§ 3º Os casos previstos neste artigo 
não geram direito de ressarcimento 
dos valores envolvidos na elaboração 
de Estudos Técnicos. 
§ 4º Contado o prazo de trinta dias da 
data da comunicação prevista nos §§ 1º 
e 2º, os documentos eventualmente 
encaminhados ao órgão ou à entidade 
solicitante que não tenham sido 
retirados pelo autorizado poderão ser 
destruídos. 
Art. 15. O Poder Público poderá realizar 
reuniões com o Autorizado e quaisquer 
interessados na realização de 
chamamento público, sempre que 
entender que possam contribuir para a 
melhor compreensão do objeto e para 
a obtenção de Estudos Técnicos mais 
adequados aos empreendimentos de 
que trata o art. 1º. 
Parágrafo único. Os tópicos discutidos 
nas reuniões de que trata o caput deste 
artigo deverão constar em ata assinada 
pelos participantes, identificados no 
documento. 
CAPÍTULO IV - A AVALIAÇÃO, 
SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS 
ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 16. A avaliação e a seleção dos 

ATOS DO GOVERNO

DECRETO

DECRETO N.º 1.597/2018
DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições legais, 
previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 
da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 
estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue:
a) No dia 06 de julho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais a partir das 13 
horas. 
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário em especial o 
disposto no decreto n° 1.593 de 28 de 
junho de 2018.
PARAÍBA DO SUL, 28 DE JUNHO DE 
2018.

DECRETO N.º 1.591/2018
DISPÕE SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE PRIVADO E O 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE NA APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS A SEREM 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL,  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, e tendo em 

vista as transformações 
experimentadas pela Administração 
Pública, com a adoção de práticas 
informadas pela busca de maior 
transparência e consensualidade na 
relação com os administrados, o 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
combinado com o art. 21, da Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
com art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 
07 de julho de 1995, bem como o 
disposto no art. 2º da Lei Federal 11.922 
de 13 de abril de 2009,  que conferem a 
potenciais interessados em contratos 
de concessões de serviços públicos e 
contratos de parcerias 
público-privadas a possibilidade de 
apresentação de projetos e estudos de 
utilidade para a futura licitação, 
assegurando-se correspondente 
ressarcimento, arcado pelo vencedor 
da licitação e a conveniência de 
disciplinar, em único ato normativo, 
procedimento para o recebimento de 
Estudos Técnicos que contenha os 
requisitos exigidos dos interessados e 
definição do rito com vistas à seleção 
de proposta, bem como estipulação de 
critérios de avaliação e enunciação de 
parâmetros para fins de ressarcimento,  
DECRETA: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidos a 
Manifestação de Interesse Privado - 
MIP e o Procedimento de Manifestação 
de Interesse - PMI a serem observados 
na apresentação de Estudos Técnicos, 
com a finalidade de subsidiar a 
Administração Pública Municipal na 
estruturação de empreendimentos 
objetos de concessão de obra pública, 
concessão ou permissão de serviços 
públicos, de parceria público-privada 
ou de concessão de uso. 
Art. 2º A abertura dos procedimentos 
previstos no art. 1º é facultativa para a 
Administração Pública. 
Art. 3º Os procedimentos previstos no 
art. 1º poderão ser aplicados à 
atualização, complementação ou 
revisão de Estudos Técnicos já 
elaborados. 
Art. 4º A competência para abertura, 
autorização e aprovação de PMI e 
recebimento de MIP será exercida pela 
autoridade máxima ou pelo corpo 
colegiado máximo do órgão ou 
entidade da Administração Pública 
Municipal competente para proceder à 
licitação do empreendimento ou para a 
elaboração dos Estudos Técnicos a que 
se refere o art. 1º. 
Art. 5º Para fins desse Decreto, 
considera-se: 
I - Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI: procedimento, 
contemplando a publicação de edital 

de chamamento público e autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, a ser observado pelos 
particulares e pela Administração 
Pública Municipal, com a finalidade de 
subsidiar a administração pública na 
estruturação dos empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
II - Manifestação de Interesse Privado - 
MIP: manifestação espontânea de 
iniciativa de proponente, anterior à 
publicação de chamamento público, na 
forma do art. 6º deste Decreto, com 
vistas à apresentação de Estudos 
Técnicos aptos a subsidiar a 
administração pública na estruturação 
de empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
III - Concessão de obra pública: 
delegação contratual da construção, 
prevista na Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
IV - Parceria Público-Privada - PPP: 
delegação de serviço público, na 
modalidade patrocinada e 
administrativa, prevista na Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
V - Concessão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VI - Permissão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VII - Concessão de Uso: contrato de 
utilização de bem público, previsto na 
ALÍNEA g do artigo 95, da Lei Orgânica 
Municipal; 
VIII - Proponente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que apresenta MIP, na forma do art. 6º; 
IX - Requerente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que, em atendimento ao edital de 
chamamento público, apresenta no 
PMI requerimento de autorização para 
oferecer Estudos Técnicos com a 
finalidade de subsidiar a Administração 
Pública na estruturação de 
empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
X - Autorizado: pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado que, em 
atendimento ao edital de chamamento 
público, é autorizada a oferecer 
Estudos Técnicos com a finalidade de 
subsidiar a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XI - Edital de Chamamento Público: ato 
que se destina a convocar eventuais 
interessados em apresentar Estudos 
Técnicos, com a finalidade de subsidiar 
a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XII - Requerimento de Autorização: 
solicitação do Requerente, em 
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atendimento a edital de chamamento 
público, de autorização para a 
realização de Estudos Técnicos; 
CAPÍTULO II
- Seção I - Manifestação de Interesse 
Privado – MIP
Art. 6º Qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, 
denominada de Proponente, poderá 
apresentar MIP dirigida à autoridade 
referida no art. 4º, com vistas a propor 
a abertura de PMI. 
Parágrafo único. A MIP conterá a 
descrição do projeto, com o 
detalhamento das necessidades 
públicas a serem atendidas e do escopo 
dos Estudos Técnicos necessários à 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º. 
Art. 7º Recebida a MIP pela autoridade 
definida no art. 4º, poderá ser iniciado o 
PMI, na forma da Seção seguinte. Seção 

Estudos Técnicos apresentados serão 
efetuadas por comissão designada 
pelo órgão ou pela entidade solicitante. 
§ 1º O órgão ou a entidade solicitante 
poderá, a seu critério, abrir prazo para 
reapresentação de Estudos Técnicos, 
caso necessitem de detalhamentos ou 
correções, que deverão estar 
expressamente indicados no ato de 
reabertura de prazo. 
§ 2º A não reapresentação em prazo 
indicado pelo órgão ou pela entidade 
solicitante implicará a cassação da 
autorização. 
Art. 17. Os critérios objetivos para 
avaliação e seleção dos estudos 
técnicos serão especificados no edital 
de chamamento público e 
considerarão: 
I - a observância de diretrizes e 
premissas definidas pelo órgão ou pela 
entidade a que se refere o art. 4º; 
II - a consistência e a coerência das 
informações que subsidiaram sua 
realização; 
III - a adoção das melhores técnicas de 
elaboração, segundo normas e 
procedimentos científicos pertinentes, 
e a utilização de equipamentos e 
processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
IV - a compatibilidade com a legislação 
aplicável ao setor e com as normas 
técnicas emitidas pelos órgãos e pelas 
entidades competentes; 
V - a demonstração comparativa de 
custo e benefício da proposta do 
empreendimento em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, na 
hipótese prevista no § 2º do art. 10; e 
VI - o impacto socioeconômico da 
proposta para o empreendimento, se 
aplicável. 
Art. 18. Nenhum dos Estudos Técnicos 
selecionados vincula a Administração 
Pública e cabe a seus órgãos técnicos e 
jurídicos avaliar, opinar e aprovar a 
legalidade, a consistência e a 
suficiência dos projetos, 
levantamentos, investigações e 
estudos eventualmente apresentados. 
Art. 19. Os Estudos Técnicos poderão 
ser rejeitados: 
I - parcialmente, caso em que os 
valores de ressarcimento serão 
apurados apenas em relação às 
informações efetivamente utilizadas 
em eventual licitação; ou 
II - totalmente, caso em que, ainda que 
haja licitação para contratação do 
empreendimento, não haverá 
ressarcimento pelas despesas 
efetuadas. 
Parágrafo único. Na hipótese de a 
comissão entender que nenhum dos 
Estudos Técnicos apresentados atende 
satisfatoriamente à autorização, não 
selecionará qualquer deles para 
utilização em futura licitação, caso em 
que todos os documentos 
apresentados poderão ser destruídos 
se não forem retirados no prazo de 

trinta dias, contado da data de 
publicação da decisão. 
Art. 20. O órgão ou a entidade 
solicitante publicará o resultado do 
procedimento de seleção nos meios de 
comunicação a que se refere o inciso IV 
do art. 10. 
Art. 21. Os Estudos Técnicos somente 
serão divulgados após a decisão 
administrativa, nos termos do § 3º do 
art. 7º da Lei nº 12.527 , de 18 de 
novembro de 2011. 
Art. 22. Concluída a seleção dos 
Estudos Técnicos, aqueles que tiverem 
sido selecionados terão os valores 
apresentados para eventual 
ressarcimento, apurados pela 
comissão. 
§ 1º Caso a comissão conclua pela não 
conformidade dos Estudos Técnicos 
apresentados com aqueles 
originalmente propostos e autorizados, 
deverá arbitrar o montante nominal 
para eventual ressarcimento com a 
devida fundamentação. 
§ 2º O valor arbitrado pela comissão 
poderá ser rejeitado pelo interessado, 
hipótese em que não serão utilizadas 
as informações contidas nos 
documentos selecionados, os quais 
poderão ser destruídos se não 
retirados no prazo de trinta dias, 
contado da data de rejeição. 
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, fica 
facultado à comissão selecionar outros 
Estudos Técnicos entre aqueles 
apresentados. 
§ 4º O valor arbitrado pela comissão 
deverá ser aceito por escrito, com 
expressa renúncia a outros valores 
pecuniários. 
§ 5º Concluída a seleção de que trata o 
caput deste artigo, a comissão poderá 
solicitar correções e alterações dos 
Estudos Técnicos sempre que 
necessárias para atender a demandas 
de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos de que 
trata o art. 1º. 
§ 6º Na hipótese de alterações 
previstas no § 5º, o autorizado poderá 
apresentar novos valores para o 
eventual ressarcimento de que trata o 
caput, observado o que dispõe o art. 
10º, inciso II, alínea d, deste Decreto. 
Art. 23. Após a aprovação pela 
Comissão, os Estudos Técnicos 
selecionados serão encaminhados à 
autoridade a que se refere o art. 4º 
deste Decreto, que decidirá sobre a 
abertura de licitação, observadas as 
disposições legais aplicáveis a cada 
espécie de contratação. 
Art. 24. Os valores relativos aos 
Estudos Técnicos selecionados, nos 
termos deste Decreto, serão 
ressarcidos ao Autorizado 
exclusivamente pelo vencedor da 
licitação, desde que estes tenham sido 
efetivamente utilizados no certame. 
Art. 25. O edital do procedimento 
licitatório para contratação do 

empreendimento de que trata o art. 1º 
conterá obrigatoriamente cláusula que 
condicione a assinatura do contrato 
pelo vencedor da licitação ao 
ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração de Estudos Técnicos 
utilizados na licitação. 
Art. 26. Os autores ou responsáveis 
economicamente pelos Estudos 
Técnicos apresentados nos termos 
deste Decreto poderão participar 
direta ou indiretamente da licitação ou 
da execução de obras ou serviços, 
exceto se houver, de forma justificada, 
disposição em contrário no edital de 
abertura do chamamento público do 
PMI. 
§ 1º Considera-se economicamente 
responsável a pessoa que tenha 
contribuído financeiramente, por 
qualquer meio e montante, para 
custeio da elaboração de Estudos 
Técnicos a serem utilizados em 
licitação para contratação do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º. 
§ 2º Equiparam-se aos autores do 
projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico do 
autorizado. 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

DESIGNA OS MEMBROS DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DAS 
PROPOSTAS DO PMI DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e 
com fundamento no inciso IX do artigo 
67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 
da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, sob a 
presidência do primeiro nominado, a 
seguinte Comissão Especial de 
Avaliação e Acompanhamento das 
Propostas do PMI do Chamamento 
Público 003/2018 conforme se segue:
I -  Samuel Carneiro Broilo
II - Cláudio Ribeiro Teixeira
III - Simone Couto Protógenes 
Guimarães
Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 20 DE JUNHO DE 
2018.

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR R.A.M. MARQUES 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO Composição do Quadro geral 
de Registro de Preços para eventuais 
para eventuais fornecimentos de 
materiais e equipamentos para o 
SAMU, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
validade do Registro de Preços será de 
12 meses.
VALOR R$ 33.300,00 trinta e três 
mil e trezentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR  G E R M A N O 
GUIMARÃES TAVARES 11306596742
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
contratações de empresas 
especializadas em prestação de 
serviços de sonorização fixa e volante, 
atendendo às necessidades das 
Secretaris Municipais de Assistência 
Social e Secrecretaria Municipal de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 71.800,00 setenta e um 
mil e oitocentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL
DETENTOR DIMARCA AMBIENTAL 
COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 159.000,00 cento e 
cinqüenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR CONTEMIX COMÉRCIO RJ 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 58.912,00 cinqüenta e 
oito mil novecentos e doze reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR REFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR DISTRIBUIDORA DE 
PNEUS MIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 

aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 169.000,00 cento e 
sessenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 80.550,00 oitenta mil 
quinhentos e cinqüenta reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
prestações de serviços de 
Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem de veículos, atendo às 
necessidades das Secretaria Municipais 
de: Transporte, Obras e Projetos; 

Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 78.565,30 setenta e 
oito mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta centavos
VIGÊNCIA 21/06/2018 A 
21/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO Contratação, em caráter 
emergencial, da empresa POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA, CNPJ nº 
27.034.164/0001-96, para 
fornecimento de 950 litros de Gasolina 
Comum e 1.900 litros de Óleo S10, 
destinados à Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de Educação, 
conforme Dispensa de Licitação nº 
006/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93.
VALOR R$ 11.397,15 onze mil, 
trezentos e noventa e sete reais e 
quinze centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
C O N T R A T A D A I R M Ã O S 
VASCONCELOS LTDA-EPP
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Contratação de empresa 
especializada para execução da Obra 
de Construção de Construção de 
Unidade Básica de Saúde - UBS, no 
Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, 
com fornecimento de materiais e mão 
de obra por conta da empresa 
contratada, conforme Projetos, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR R$ 556.345,08 quinhentos e 
cinquenta e seis mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA S E B A S T I Ã O 

EUSTÁQUIO COELHO-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A S 
DIVERSAS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE 
INTERNET E INTRANET VLAN LAN TO 
LAN PARA ATENDER TODA A 
ESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
SECRTARIAS, ESCOLAS, UBS, 
SETORES E DEPARTAMENTOS 
EXTERNOS E WI-FI PÚBLICO
VALOR R$ 113.616,00 cento e treze 
mil seiscentos e dezesseis reais
VIGÊNCIA 19/06/2018 A 
19/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA AMIGÃO PARAÍBA DO SUL 
LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE 
MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM E 
80.000 (OITENTA MIL) LITROS DE 
ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 
30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ QUE SEJA 
REALIZADO E HOMOLOGADO O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 
– PREGÃO PRESENCIAL NC 039/2018, 
CUJA DATA DE REALIZAÇÃO DO 
CERTAME ESTÁ AGENDADA PARA O 
DIA 03DE JUNHO DE
2018 ÀS 10:00 HORAS, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL/RJ, ATRAVÉS DA EMPRERSA 
POSTO DE GASOLINA AMIGÃO 
PARAÍBA DO SUL LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O  NÚMERO 
04.953.211/0001-08.
VALOR R$ 359.700,00 Trezentos e 
cinquenta e nove mil e setecentos reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
26/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA CTTC-RJ LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE GOVERNO
0BJETO Serviço locação de Ônibus 
com capacidade de 32 a 38 
passageiros, para prestação de serviço 

de Transporte Coletivo de Passageiros 
no perímetro urbano do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, pelo período de 90 
(noventa) dias, compreendendo 
locação de 12 (doze) ônibus urbanos 
com catraca e acessibilidade, com mão 
de obra de dois Motoristas, conforme 
Termo de Referência.
VALOR R$ 569.520,00 quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
25/09/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais,
 R E S O L V E:
  N O M E A R os 
membros abaixo relacionados para 
constituírem o Conselho do FUNDEB 
(Conselho Municipal do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) no período 
de 28/06/2018 à 28/06/2020 de 
acordo com a Lei Federal nº 11.494 de 
20 de junho de 2007. 
Representante do Poder Executivo 
Municipal 
Titular: Aline Lourenço Albuquerque da 
Silva
Suplente: Lidiane do Nascimento Fonte 
Representante do Poder Municipal da 
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosângela Aparecida de 
Oliveira Lima Fonseca
Suplente: Cleone Lameck Pinheiro
Representante dos Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino 
Titular: Marilena Rivello da Costa
Suplente: Silvana de Abreu Corrêa
Representante dos Professores das 
Escolas Públicas Municipais
Titular: Neuza Eli da Costa
Suplente: Juliana Vilela Barros Rocha 
Santos
Representante dos Servidores Técnico 
Administrativos das Escolas Pública 
Municipais
Titular: Roberta dos Santos Silva 
Oliveira
Suplente: Marta Damiana Moreira da 
Silva 
Representante dos Pais das Escolas 
Públicas Municipais
Titular: Maria das Dores Dias de 
Carvalho
Titular: Josélia Sant’ana da Silva
Suplente: Joana D’arc Alexandre de 
Abreu Silva
Suplente: Débora Gomes da Silva
Representante dos Estudantes da 
Educação Básica Pública 
Titular: José Luiz da Silva

Titular: Gustavo Baptista
Suplente: Cristiano Alcantara 
Gonçalves
Suplente: Cândida da Conceição 
Correia
Representante do Conselho Municipal 
de Educação 
Titular: Leonardo dos Santos Araújo
Suplente: Alessandra Nascimento 
Celestino 
Representante do Conselho Tutelar 
Titular: Neiva de Carvalho Silva
Suplente Lorraine Dias de Carvalho 
Lage
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO 
RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL DETERMINADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições, 
considerando a comunicação do 
TCE/RJ, por meio do Ofício 
PRS/SSE/CSO n°. 9382/2018, nos 
termos da decisão proferida em sessão 
do Plenário de 24/04/2018, ao apreciar 
o processo TCE/RJ n°. 241.046-6/2014 
que se refere ao Relatório de Auditoria 
Governamental de Fiscalização nº 772, 
RESOLVE:
Art. 1° Fica instaurada TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL, com a finalidade 
de apurar os fatos, identificar os 
responsáveis e quantificar o dano.
Art. 2° A COMISSÃO, responsável pela 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, será 
composta pelos servidores abaixo 
designados e realizará, no prazo de 60 
(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de 
suas atividades rotineiras, os trabalhos 
necessários para apresentação de 
Relatório Conclusivo:

PRESIDENTE: Natália Marques de 
Carvalho – Matrícula n° E-1886 – 
Secretaria de                Obras
MEMBROS:    Iohana Matias Pereira – 
Matrícula n° 024624 – Secretaria de 
Obras                  Leonardo da Silva 
Amaral – Matrícula n° 024700 – 
Secretaria de Obras

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
045/2018 – Processo Licitatório nº 
050/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de empresa especializada 
paraConsultoria Contábil, Treinamento 
de Pessoal, envio do SIGFIS, SISTN, 
etc., atendo à Secretaria Municipal 
Fazenda. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 03 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
046/2018 – Processo Licitatório nº 
051/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Prestações de 
Serviços de Dedetização e 
Desratização das áreas internas e áreas 
externas das Unidades 
Escolares,atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 04 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
047/2018 – Processo Licitatório nº 

052/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Papelaria, Escritório e 
Expediente, atendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” darão no dia 19/07/2018 
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, 03 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 
3.336/2017, QUE DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica alterado art. 24 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Administração, que 
passa a vigorar com supressão dos 
incisos XIII e XV, e também do inciso 
XVII do Parágrafo único.
Da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração 
Art. 24.   Será de competência da 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração:
(...)
XIII - a administração das dotações 
atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema 
central que representa e outras 
atividades correlatas.
(...)
XV- planejar o orçamento municipal, a 
elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos; 
Parágrafo único. O Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração tem por competência:
(...)
XVII - elaborar o Plano Plurianual de 
Investimentos e o Orçamento 
Municipal,  compatibilizando-o  à  Lei  
de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  
como acompanhar sua execução;
Art. 2° - Fica alterado o artigo 25 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que passa a vigorar com 

acréscimo dos incisos XXIX e XXX.
Art. 25.   Será de competência da Secretaria Municipal de Fazenda:
(...)
XXIX - a administração das dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema central que representa e outras atividades 
correlatas;
XXX - planejar o orçamento municipal, a elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos.
Art. 3° - Fica alterado o artigo 26 da Lei Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências do Secretário Municipal de Fazenda, que passa a vigorar com 
acréscimo do inciso VI.
Art. 26. Ao Secretário de Fazenda compete:
(...)
VI - elaborar o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Municipal,  
compatibilizando-o  à  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  como acompanhar 
sua execução.
Art. 4º - Altera o ANEXO I da Lei Municipal n° 3.336/2017, no que se refere a 
estrutura das secretarias Municipais na seguinte forma: 
Parágrafo Primeiro - Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, retirando um cargo de Assessor II desta última e 
incluindo na estrutura da primeira.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 
01/01/2018, revogando qualquer disposição em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de Junho de 2018.



Página 3Ano 02 • Edição 67 • 04 de julho de 2018

II - O Procedimento para a 
Manifestação de Interesse
 Art. 8º O PMI será aberto mediante 
publicação de edital de chamamento 
público, a ser promovido pelo órgão ou 
pela entidade que detenha a 
competência prevista no art. 4º, de 
ofício ou por provocação do 
Proponente. 
Art. 9º O PMI será composto das 
seguintes fases: 
I - abertura, por meio de publicação de 
edital de chamamento público; 
II - autorização para a apresentação de 
Estudos Técnicos; e 
III - avaliação, seleção e aprovação. 
Art. 10. O edital de chamamento 
público deverá, no mínimo: 
I - delimitar o escopo, mediante termo 
de referência, dos Estudos Técnicos; 
II - indicar: 
a) diretrizes e premissas do projeto 
que orientem sua elaboração com 
vistas ao atendimento do interesse 
público; 
b) prazo máximo e forma para 
apresentação de requerimento de 
autorização para participar do 
procedimento; 
c) prazo máximo para apresentação de 
Estudos Técnicos, contado da data de 
publicação da autorização e 
compatível com a abrangência dos 
estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas 
d) valor nominal máximo para eventual 
ressarcimento; 
e) critérios para qualificação, análise e 
aprovação de requerimento de 
autorização para apresentação de 
Estudos Técnicos; 
f) critérios objetivos para avaliação e 
seleção dos Estudos Técnicos, nos 
termos do art. 17; e 
g) a contraprestação pública admitida, 
no caso de parceria públicoprivada, 
sempre que for possível estimar, ainda 
que sob a forma de percentual; 
III - divulgar as informações públicas 
disponíveis para a realização de 
Estudos Técnicos, e
 IV - ser objeto de ampla publicidade, 
por meio de publicação no Diário 
Oficial e no sítio na internet dos órgãos 
e entidades a que se refere o art. 4º. 
§ 1º Para fins de definição do objeto e 
do escopo dos Estudos Técnicos, o 
órgão ou a entidade solicitante 
avaliará, em cada caso, a conveniência 
e a oportunidade de reunir parcelas 
fracionáveis em um mesmo PMI para 
assegurar, entre outros aspectos, 
economia de escala, coerência de 
estudos relacionados a determinado 
setor, padronização ou celeridade do 
processo. 
§ 2º A delimitação de escopo a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
poderá se restringir à indicação do 
problema a ser resolvido por meio do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º, deixando ao Requerente a 

possibilidade de sugerir diferentes 
meios para sua solução. 
§ 3º O prazo para apresentação de 
requerimento de autorização não será 
inferior a vinte dias, contado da data de 
publicação do edital. 
§ 4º Poderão ser estabelecidos no 
edital de chamamento público prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
§ 5º O edital de chamamento público 
poderá condicionar o ressarcimento 
dos Estudos Técnicos à necessidade de 
sua atualização e de sua adequação, 
até a abertura da licitação do 
empreendimento, em decorrência, 
entre outros aspectos, de: 
I - alteração de premissas regulatórias 
e de atos normativos aplicáveis; 
II - recomendações e determinações 
dos órgãos de controle; ou 
III - contribuições provenientes de 
consulta e audiência pública. 
§ 6º No caso de PMI precedida de MIP, 
deverá constar do edital de 
chamamento público o nome do 
Proponente que motivou a abertura do 
processo. 
Art. 11. O valor nominal máximo para 
eventual ressarcimento dos Estudos 
Técnicos: 
I - será fundamentado em prévia 
justificativa técnica, que poderá 
basear-se na complexidade dos 
estudos ou na elaboração de estudos 
similares; e 
II - não ultrapassará, em seu conjunto, 
dois inteiros e cinco décimos por cento 
do valor total estimado previamente 
pela Administração Pública para os 
investimentos necessários à 
implementação do empreendimento 
ou para os gastos necessários à 
operação e à manutenção do 
empreendimento durante o período de 
vigência do contrato, o que for maior. 
Art. 12. O requerimento de autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos conterá as seguintes 
informações: 
I - qualificação completa, que permita a 
identificação do Requerente e a sua 
localização para eventual envio de 
notificações, informações, erratas e 
respostas a pedidos de 
esclarecimentos, com: 
a) nome completo; 
b) inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física - CPF ou no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) cargo, profissão ou ramo de 
atividade; 
d) endereço; e 
e) endereço eletrônico; 
II - demonstração de experiência na 
realização de Estudos Técnicos 
similares aos solicitados; 
III - detalhamento das atividades que 
pretende realizar, considerado o 
escopo dos Estudos Técnicos definidos 

na solicitação, inclusive com a 
apresentação de cronograma que 
indique as datas de conclusão de cada 
etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos; 
IV - indicação de valor do 
ressarcimento pretendido, 
acompanhado de informações e 
parâmetros de custos utilizados para 
sua definição; e 
V - declaração de transferência à 
Administração Pública dos direitos 
associados aos Estudos Técnicos 
selecionados. 
§ 1º Qualquer alteração da qualificação 
do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada ao órgão 
ou à entidade solicitante. 
§ 2º A demonstração de experiência a 
que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderá consistir na juntada de 
documentos que comprovem as 
qualificações técnicas de profissionais 
vinculados ao interessado, observado o 
disposto no § 4º. 
§ 3º Fica facultado aos interessados a 
que se refere o caput se associarem 
para apresentação de Estudos 
Técnicos em conjunto, hipótese em 
que deverá ser feita a indicação das 
empresas responsáveis pela 
interlocução com a Administração 
Pública e indicada a proporção da 
repartição do eventual valor devido a 
título de ressarcimento. 
§ 4º O Autorizado poderá contratar 
terceiros, sem prejuízo das 
responsabilidades previstas no edital 
de chamamento público do PMI. 
§ 5º O Proponente que tiver 
apresentado MIP, na forma do art. 6º 
deste Decreto, que tenha provocado 
abertura de PMI relativa ao objeto 
abordado deverá requerer autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, na forma do caput e incisos 
deste artigo. 
CAPÍTULO III - A AUTORIZAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 13. A autorização para 
apresentação de Estudos Técnicos: 
I - será conferida sem exclusividade; 
II - não gerará direito de preferência no 
processo licitatório do 
empreendimento; 
III - não obrigará o Poder Público a 
realizar licitação; 
IV - não implicará, por si só, direito a 
ressarcimento de valores envolvidos 
em sua elaboração; e 
V - será pessoal e intransferível. 
§ 1º A autorização para a realização de 
Estudos Técnicos não implica, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade 
da Administração Pública perante 
terceiros por atos praticados por 
pessoa autorizada. 
§ 2º Na elaboração do termo de 
autorização, a autoridade competente 
reproduzirá as condições estabelecidas 
na solicitação e poderá especificá-las, 

inclusive quanto às atividades a serem 
desenvolvidas, ao limite nominal para 
eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
Art. 14. A autorização poderá ser: 
I - cassada, em caso de 
descumprimento de seus termos, 
inclusive na hipótese de inobservância 
do prazo para reapresentação 
determinado pelo órgão ou pela 
entidade solicitante, tendo em vista o 
disposto no § 2º do art. 16, e de não 
atendimento da legislação aplicável; 
II - revogada, em caso de: 
a) perda de interesse do Poder Público 
nos empreendimentos de que trata o 
art. 1º; e 
b) desistência por parte do Autorizado, 
a ser apresentada, a qualquer tempo, 
por meio de comunicação ao órgão ou 
à entidade solicitante por escrito;
 III - anulada, em caso de vício no 
procedimento regulado por este 
Decreto ou por outros motivos 
previstos na legislação; ou 
IV - tornada sem efeito, em caso de 
superveniência de dispositivo legal 
que, por qualquer motivo, impeça o 
recebimento dos Estudos Técnicos. 

§ 1º O Autorizado será comunicado da 
ocorrência das hipóteses previstas 
neste artigo. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento 
dos termos da autorização, caso não 
haja regularização no prazo estipulado, 
que não excederá 10 (dez) dias, 
contado da data da comunicação, o 
autorizado terá sua autorização 
cassada. 
§ 3º Os casos previstos neste artigo 
não geram direito de ressarcimento 
dos valores envolvidos na elaboração 
de Estudos Técnicos. 
§ 4º Contado o prazo de trinta dias da 
data da comunicação prevista nos §§ 1º 
e 2º, os documentos eventualmente 
encaminhados ao órgão ou à entidade 
solicitante que não tenham sido 
retirados pelo autorizado poderão ser 
destruídos. 
Art. 15. O Poder Público poderá realizar 
reuniões com o Autorizado e quaisquer 
interessados na realização de 
chamamento público, sempre que 
entender que possam contribuir para a 
melhor compreensão do objeto e para 
a obtenção de Estudos Técnicos mais 
adequados aos empreendimentos de 
que trata o art. 1º. 
Parágrafo único. Os tópicos discutidos 
nas reuniões de que trata o caput deste 
artigo deverão constar em ata assinada 
pelos participantes, identificados no 
documento. 
CAPÍTULO IV - A AVALIAÇÃO, 
SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS 
ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 16. A avaliação e a seleção dos 

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições legais, 
previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 
da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 
estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue:
a) No dia 06 de julho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais a partir das 13 
horas. 
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário em especial o 
disposto no decreto n° 1.593 de 28 de 
junho de 2018.

DISPÕE SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE PRIVADO E O 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE NA APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS A SEREM 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL,  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, e tendo em 

vista as transformações 
experimentadas pela Administração 
Pública, com a adoção de práticas 
informadas pela busca de maior 
transparência e consensualidade na 
relação com os administrados, o 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
combinado com o art. 21, da Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
com art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 
07 de julho de 1995, bem como o 
disposto no art. 2º da Lei Federal 11.922 
de 13 de abril de 2009,  que conferem a 
potenciais interessados em contratos 
de concessões de serviços públicos e 
contratos de parcerias 
público-privadas a possibilidade de 
apresentação de projetos e estudos de 
utilidade para a futura licitação, 
assegurando-se correspondente 
ressarcimento, arcado pelo vencedor 
da licitação e a conveniência de 
disciplinar, em único ato normativo, 
procedimento para o recebimento de 
Estudos Técnicos que contenha os 
requisitos exigidos dos interessados e 
definição do rito com vistas à seleção 
de proposta, bem como estipulação de 
critérios de avaliação e enunciação de 
parâmetros para fins de ressarcimento,  
DECRETA: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidos a 
Manifestação de Interesse Privado - 
MIP e o Procedimento de Manifestação 
de Interesse - PMI a serem observados 
na apresentação de Estudos Técnicos, 
com a finalidade de subsidiar a 
Administração Pública Municipal na 
estruturação de empreendimentos 
objetos de concessão de obra pública, 
concessão ou permissão de serviços 
públicos, de parceria público-privada 
ou de concessão de uso. 
Art. 2º A abertura dos procedimentos 
previstos no art. 1º é facultativa para a 
Administração Pública. 
Art. 3º Os procedimentos previstos no 
art. 1º poderão ser aplicados à 
atualização, complementação ou 
revisão de Estudos Técnicos já 
elaborados. 
Art. 4º A competência para abertura, 
autorização e aprovação de PMI e 
recebimento de MIP será exercida pela 
autoridade máxima ou pelo corpo 
colegiado máximo do órgão ou 
entidade da Administração Pública 
Municipal competente para proceder à 
licitação do empreendimento ou para a 
elaboração dos Estudos Técnicos a que 
se refere o art. 1º. 
Art. 5º Para fins desse Decreto, 
considera-se: 
I - Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI: procedimento, 
contemplando a publicação de edital 

de chamamento público e autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, a ser observado pelos 
particulares e pela Administração 
Pública Municipal, com a finalidade de 
subsidiar a administração pública na 
estruturação dos empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
II - Manifestação de Interesse Privado - 
MIP: manifestação espontânea de 
iniciativa de proponente, anterior à 
publicação de chamamento público, na 
forma do art. 6º deste Decreto, com 
vistas à apresentação de Estudos 
Técnicos aptos a subsidiar a 
administração pública na estruturação 
de empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
III - Concessão de obra pública: 
delegação contratual da construção, 
prevista na Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
IV - Parceria Público-Privada - PPP: 
delegação de serviço público, na 
modalidade patrocinada e 
administrativa, prevista na Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
V - Concessão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VI - Permissão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VII - Concessão de Uso: contrato de 
utilização de bem público, previsto na 
ALÍNEA g do artigo 95, da Lei Orgânica 
Municipal; 
VIII - Proponente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que apresenta MIP, na forma do art. 6º; 
IX - Requerente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que, em atendimento ao edital de 
chamamento público, apresenta no 
PMI requerimento de autorização para 
oferecer Estudos Técnicos com a 
finalidade de subsidiar a Administração 
Pública na estruturação de 
empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
X - Autorizado: pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado que, em 
atendimento ao edital de chamamento 
público, é autorizada a oferecer 
Estudos Técnicos com a finalidade de 
subsidiar a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XI - Edital de Chamamento Público: ato 
que se destina a convocar eventuais 
interessados em apresentar Estudos 
Técnicos, com a finalidade de subsidiar 
a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XII - Requerimento de Autorização: 
solicitação do Requerente, em 

atendimento a edital de chamamento 
público, de autorização para a 
realização de Estudos Técnicos; 
CAPÍTULO II
- Seção I - Manifestação de Interesse 
Privado – MIP
Art. 6º Qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, 
denominada de Proponente, poderá 
apresentar MIP dirigida à autoridade 
referida no art. 4º, com vistas a propor 
a abertura de PMI. 
Parágrafo único. A MIP conterá a 
descrição do projeto, com o 
detalhamento das necessidades 
públicas a serem atendidas e do escopo 
dos Estudos Técnicos necessários à 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º. 
Art. 7º Recebida a MIP pela autoridade 
definida no art. 4º, poderá ser iniciado o 
PMI, na forma da Seção seguinte. Seção 

Estudos Técnicos apresentados serão 
efetuadas por comissão designada 
pelo órgão ou pela entidade solicitante. 
§ 1º O órgão ou a entidade solicitante 
poderá, a seu critério, abrir prazo para 
reapresentação de Estudos Técnicos, 
caso necessitem de detalhamentos ou 
correções, que deverão estar 
expressamente indicados no ato de 
reabertura de prazo. 
§ 2º A não reapresentação em prazo 
indicado pelo órgão ou pela entidade 
solicitante implicará a cassação da 
autorização. 
Art. 17. Os critérios objetivos para 
avaliação e seleção dos estudos 
técnicos serão especificados no edital 
de chamamento público e 
considerarão: 
I - a observância de diretrizes e 
premissas definidas pelo órgão ou pela 
entidade a que se refere o art. 4º; 
II - a consistência e a coerência das 
informações que subsidiaram sua 
realização; 
III - a adoção das melhores técnicas de 
elaboração, segundo normas e 
procedimentos científicos pertinentes, 
e a utilização de equipamentos e 
processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
IV - a compatibilidade com a legislação 
aplicável ao setor e com as normas 
técnicas emitidas pelos órgãos e pelas 
entidades competentes; 
V - a demonstração comparativa de 
custo e benefício da proposta do 
empreendimento em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, na 
hipótese prevista no § 2º do art. 10; e 
VI - o impacto socioeconômico da 
proposta para o empreendimento, se 
aplicável. 
Art. 18. Nenhum dos Estudos Técnicos 
selecionados vincula a Administração 
Pública e cabe a seus órgãos técnicos e 
jurídicos avaliar, opinar e aprovar a 
legalidade, a consistência e a 
suficiência dos projetos, 
levantamentos, investigações e 
estudos eventualmente apresentados. 
Art. 19. Os Estudos Técnicos poderão 
ser rejeitados: 
I - parcialmente, caso em que os 
valores de ressarcimento serão 
apurados apenas em relação às 
informações efetivamente utilizadas 
em eventual licitação; ou 
II - totalmente, caso em que, ainda que 
haja licitação para contratação do 
empreendimento, não haverá 
ressarcimento pelas despesas 
efetuadas. 
Parágrafo único. Na hipótese de a 
comissão entender que nenhum dos 
Estudos Técnicos apresentados atende 
satisfatoriamente à autorização, não 
selecionará qualquer deles para 
utilização em futura licitação, caso em 
que todos os documentos 
apresentados poderão ser destruídos 
se não forem retirados no prazo de 

trinta dias, contado da data de 
publicação da decisão. 
Art. 20. O órgão ou a entidade 
solicitante publicará o resultado do 
procedimento de seleção nos meios de 
comunicação a que se refere o inciso IV 
do art. 10. 
Art. 21. Os Estudos Técnicos somente 
serão divulgados após a decisão 
administrativa, nos termos do § 3º do 
art. 7º da Lei nº 12.527 , de 18 de 
novembro de 2011. 
Art. 22. Concluída a seleção dos 
Estudos Técnicos, aqueles que tiverem 
sido selecionados terão os valores 
apresentados para eventual 
ressarcimento, apurados pela 
comissão. 
§ 1º Caso a comissão conclua pela não 
conformidade dos Estudos Técnicos 
apresentados com aqueles 
originalmente propostos e autorizados, 
deverá arbitrar o montante nominal 
para eventual ressarcimento com a 
devida fundamentação. 
§ 2º O valor arbitrado pela comissão 
poderá ser rejeitado pelo interessado, 
hipótese em que não serão utilizadas 
as informações contidas nos 
documentos selecionados, os quais 
poderão ser destruídos se não 
retirados no prazo de trinta dias, 
contado da data de rejeição. 
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, fica 
facultado à comissão selecionar outros 
Estudos Técnicos entre aqueles 
apresentados. 
§ 4º O valor arbitrado pela comissão 
deverá ser aceito por escrito, com 
expressa renúncia a outros valores 
pecuniários. 
§ 5º Concluída a seleção de que trata o 
caput deste artigo, a comissão poderá 
solicitar correções e alterações dos 
Estudos Técnicos sempre que 
necessárias para atender a demandas 
de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos de que 
trata o art. 1º. 
§ 6º Na hipótese de alterações 
previstas no § 5º, o autorizado poderá 
apresentar novos valores para o 
eventual ressarcimento de que trata o 
caput, observado o que dispõe o art. 
10º, inciso II, alínea d, deste Decreto. 
Art. 23. Após a aprovação pela 
Comissão, os Estudos Técnicos 
selecionados serão encaminhados à 
autoridade a que se refere o art. 4º 
deste Decreto, que decidirá sobre a 
abertura de licitação, observadas as 
disposições legais aplicáveis a cada 
espécie de contratação. 
Art. 24. Os valores relativos aos 
Estudos Técnicos selecionados, nos 
termos deste Decreto, serão 
ressarcidos ao Autorizado 
exclusivamente pelo vencedor da 
licitação, desde que estes tenham sido 
efetivamente utilizados no certame. 
Art. 25. O edital do procedimento 
licitatório para contratação do 

empreendimento de que trata o art. 1º 
conterá obrigatoriamente cláusula que 
condicione a assinatura do contrato 
pelo vencedor da licitação ao 
ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração de Estudos Técnicos 
utilizados na licitação. 
Art. 26. Os autores ou responsáveis 
economicamente pelos Estudos 
Técnicos apresentados nos termos 
deste Decreto poderão participar 
direta ou indiretamente da licitação ou 
da execução de obras ou serviços, 
exceto se houver, de forma justificada, 
disposição em contrário no edital de 
abertura do chamamento público do 
PMI. 
§ 1º Considera-se economicamente 
responsável a pessoa que tenha 
contribuído financeiramente, por 
qualquer meio e montante, para 
custeio da elaboração de Estudos 
Técnicos a serem utilizados em 
licitação para contratação do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º. 
§ 2º Equiparam-se aos autores do 
projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico do 
autorizado. 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

DESIGNA OS MEMBROS DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DAS 
PROPOSTAS DO PMI DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e 
com fundamento no inciso IX do artigo 
67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 
da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, sob a 
presidência do primeiro nominado, a 
seguinte Comissão Especial de 
Avaliação e Acompanhamento das 
Propostas do PMI do Chamamento 
Público 003/2018 conforme se segue:
I -  Samuel Carneiro Broilo
II - Cláudio Ribeiro Teixeira
III - Simone Couto Protógenes 
Guimarães
Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 20 DE JUNHO DE 
2018.

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR R.A.M. MARQUES 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO Composição do Quadro geral 
de Registro de Preços para eventuais 
para eventuais fornecimentos de 
materiais e equipamentos para o 
SAMU, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
validade do Registro de Preços será de 
12 meses.
VALOR R$ 33.300,00 trinta e três 
mil e trezentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR  G E R M A N O 
GUIMARÃES TAVARES 11306596742
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
contratações de empresas 
especializadas em prestação de 
serviços de sonorização fixa e volante, 
atendendo às necessidades das 
Secretaris Municipais de Assistência 
Social e Secrecretaria Municipal de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 71.800,00 setenta e um 
mil e oitocentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL
DETENTOR DIMARCA AMBIENTAL 
COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 159.000,00 cento e 
cinqüenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR CONTEMIX COMÉRCIO RJ 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 58.912,00 cinqüenta e 
oito mil novecentos e doze reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR REFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR DISTRIBUIDORA DE 
PNEUS MIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 

aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 169.000,00 cento e 
sessenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 80.550,00 oitenta mil 
quinhentos e cinqüenta reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
prestações de serviços de 
Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem de veículos, atendo às 
necessidades das Secretaria Municipais 
de: Transporte, Obras e Projetos; 

Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 78.565,30 setenta e 
oito mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta centavos
VIGÊNCIA 21/06/2018 A 
21/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO Contratação, em caráter 
emergencial, da empresa POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA, CNPJ nº 
27.034.164/0001-96, para 
fornecimento de 950 litros de Gasolina 
Comum e 1.900 litros de Óleo S10, 
destinados à Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de Educação, 
conforme Dispensa de Licitação nº 
006/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93.
VALOR R$ 11.397,15 onze mil, 
trezentos e noventa e sete reais e 
quinze centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
C O N T R A T A D A I R M Ã O S 
VASCONCELOS LTDA-EPP
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Contratação de empresa 
especializada para execução da Obra 
de Construção de Construção de 
Unidade Básica de Saúde - UBS, no 
Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, 
com fornecimento de materiais e mão 
de obra por conta da empresa 
contratada, conforme Projetos, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR R$ 556.345,08 quinhentos e 
cinquenta e seis mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA S E B A S T I Ã O 

EUSTÁQUIO COELHO-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A S 
DIVERSAS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE 
INTERNET E INTRANET VLAN LAN TO 
LAN PARA ATENDER TODA A 
ESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
SECRTARIAS, ESCOLAS, UBS, 
SETORES E DEPARTAMENTOS 
EXTERNOS E WI-FI PÚBLICO
VALOR R$ 113.616,00 cento e treze 
mil seiscentos e dezesseis reais
VIGÊNCIA 19/06/2018 A 
19/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA AMIGÃO PARAÍBA DO SUL 
LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE 
MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM E 
80.000 (OITENTA MIL) LITROS DE 
ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 
30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ QUE SEJA 
REALIZADO E HOMOLOGADO O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 
– PREGÃO PRESENCIAL NC 039/2018, 
CUJA DATA DE REALIZAÇÃO DO 
CERTAME ESTÁ AGENDADA PARA O 
DIA 03DE JUNHO DE
2018 ÀS 10:00 HORAS, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL/RJ, ATRAVÉS DA EMPRERSA 
POSTO DE GASOLINA AMIGÃO 
PARAÍBA DO SUL LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O  NÚMERO 
04.953.211/0001-08.
VALOR R$ 359.700,00 Trezentos e 
cinquenta e nove mil e setecentos reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
26/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA CTTC-RJ LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE GOVERNO
0BJETO Serviço locação de Ônibus 
com capacidade de 32 a 38 
passageiros, para prestação de serviço 

de Transporte Coletivo de Passageiros 
no perímetro urbano do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, pelo período de 90 
(noventa) dias, compreendendo 
locação de 12 (doze) ônibus urbanos 
com catraca e acessibilidade, com mão 
de obra de dois Motoristas, conforme 
Termo de Referência.
VALOR R$ 569.520,00 quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
25/09/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais,
 R E S O L V E:
  N O M E A R os 
membros abaixo relacionados para 
constituírem o Conselho do FUNDEB 
(Conselho Municipal do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) no período 
de 28/06/2018 à 28/06/2020 de 
acordo com a Lei Federal nº 11.494 de 
20 de junho de 2007. 
Representante do Poder Executivo 
Municipal 
Titular: Aline Lourenço Albuquerque da 
Silva
Suplente: Lidiane do Nascimento Fonte 
Representante do Poder Municipal da 
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosângela Aparecida de 
Oliveira Lima Fonseca
Suplente: Cleone Lameck Pinheiro
Representante dos Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino 
Titular: Marilena Rivello da Costa
Suplente: Silvana de Abreu Corrêa
Representante dos Professores das 
Escolas Públicas Municipais
Titular: Neuza Eli da Costa
Suplente: Juliana Vilela Barros Rocha 
Santos
Representante dos Servidores Técnico 
Administrativos das Escolas Pública 
Municipais
Titular: Roberta dos Santos Silva 
Oliveira
Suplente: Marta Damiana Moreira da 
Silva 
Representante dos Pais das Escolas 
Públicas Municipais
Titular: Maria das Dores Dias de 
Carvalho
Titular: Josélia Sant’ana da Silva
Suplente: Joana D’arc Alexandre de 
Abreu Silva
Suplente: Débora Gomes da Silva
Representante dos Estudantes da 
Educação Básica Pública 
Titular: José Luiz da Silva

Titular: Gustavo Baptista
Suplente: Cristiano Alcantara 
Gonçalves
Suplente: Cândida da Conceição 
Correia
Representante do Conselho Municipal 
de Educação 
Titular: Leonardo dos Santos Araújo
Suplente: Alessandra Nascimento 
Celestino 
Representante do Conselho Tutelar 
Titular: Neiva de Carvalho Silva
Suplente Lorraine Dias de Carvalho 
Lage
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO 
RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL DETERMINADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições, 
considerando a comunicação do 
TCE/RJ, por meio do Ofício 
PRS/SSE/CSO n°. 9382/2018, nos 
termos da decisão proferida em sessão 
do Plenário de 24/04/2018, ao apreciar 
o processo TCE/RJ n°. 241.046-6/2014 
que se refere ao Relatório de Auditoria 
Governamental de Fiscalização nº 772, 
RESOLVE:
Art. 1° Fica instaurada TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL, com a finalidade 
de apurar os fatos, identificar os 
responsáveis e quantificar o dano.
Art. 2° A COMISSÃO, responsável pela 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, será 
composta pelos servidores abaixo 
designados e realizará, no prazo de 60 
(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de 
suas atividades rotineiras, os trabalhos 
necessários para apresentação de 
Relatório Conclusivo:

PRESIDENTE: Natália Marques de 
Carvalho – Matrícula n° E-1886 – 
Secretaria de                Obras
MEMBROS:    Iohana Matias Pereira – 
Matrícula n° 024624 – Secretaria de 
Obras                  Leonardo da Silva 
Amaral – Matrícula n° 024700 – 
Secretaria de Obras

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
045/2018 – Processo Licitatório nº 
050/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de empresa especializada 
paraConsultoria Contábil, Treinamento 
de Pessoal, envio do SIGFIS, SISTN, 
etc., atendo à Secretaria Municipal 
Fazenda. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 03 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
046/2018 – Processo Licitatório nº 
051/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Prestações de 
Serviços de Dedetização e 
Desratização das áreas internas e áreas 
externas das Unidades 
Escolares,atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 04 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
047/2018 – Processo Licitatório nº 

052/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Papelaria, Escritório e 
Expediente, atendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” darão no dia 19/07/2018 
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, 03 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 
3.336/2017, QUE DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica alterado art. 24 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Administração, que 
passa a vigorar com supressão dos 
incisos XIII e XV, e também do inciso 
XVII do Parágrafo único.
Da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração 
Art. 24.   Será de competência da 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração:
(...)
XIII - a administração das dotações 
atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema 
central que representa e outras 
atividades correlatas.
(...)
XV- planejar o orçamento municipal, a 
elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos; 
Parágrafo único. O Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração tem por competência:
(...)
XVII - elaborar o Plano Plurianual de 
Investimentos e o Orçamento 
Municipal,  compatibilizando-o  à  Lei  
de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  
como acompanhar sua execução;
Art. 2° - Fica alterado o artigo 25 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que passa a vigorar com 

acréscimo dos incisos XXIX e XXX.
Art. 25.   Será de competência da Secretaria Municipal de Fazenda:
(...)
XXIX - a administração das dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema central que representa e outras atividades 
correlatas;
XXX - planejar o orçamento municipal, a elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos.
Art. 3° - Fica alterado o artigo 26 da Lei Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências do Secretário Municipal de Fazenda, que passa a vigorar com 
acréscimo do inciso VI.
Art. 26. Ao Secretário de Fazenda compete:
(...)
VI - elaborar o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Municipal,  
compatibilizando-o  à  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  como acompanhar 
sua execução.
Art. 4º - Altera o ANEXO I da Lei Municipal n° 3.336/2017, no que se refere a 
estrutura das secretarias Municipais na seguinte forma: 
Parágrafo Primeiro - Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, retirando um cargo de Assessor II desta última e 
incluindo na estrutura da primeira.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 
01/01/2018, revogando qualquer disposição em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de Junho de 2018.
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II - O Procedimento para a 
Manifestação de Interesse
 Art. 8º O PMI será aberto mediante 
publicação de edital de chamamento 
público, a ser promovido pelo órgão ou 
pela entidade que detenha a 
competência prevista no art. 4º, de 
ofício ou por provocação do 
Proponente. 
Art. 9º O PMI será composto das 
seguintes fases: 
I - abertura, por meio de publicação de 
edital de chamamento público; 
II - autorização para a apresentação de 
Estudos Técnicos; e 
III - avaliação, seleção e aprovação. 
Art. 10. O edital de chamamento 
público deverá, no mínimo: 
I - delimitar o escopo, mediante termo 
de referência, dos Estudos Técnicos; 
II - indicar: 
a) diretrizes e premissas do projeto 
que orientem sua elaboração com 
vistas ao atendimento do interesse 
público; 
b) prazo máximo e forma para 
apresentação de requerimento de 
autorização para participar do 
procedimento; 
c) prazo máximo para apresentação de 
Estudos Técnicos, contado da data de 
publicação da autorização e 
compatível com a abrangência dos 
estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas 
d) valor nominal máximo para eventual 
ressarcimento; 
e) critérios para qualificação, análise e 
aprovação de requerimento de 
autorização para apresentação de 
Estudos Técnicos; 
f) critérios objetivos para avaliação e 
seleção dos Estudos Técnicos, nos 
termos do art. 17; e 
g) a contraprestação pública admitida, 
no caso de parceria públicoprivada, 
sempre que for possível estimar, ainda 
que sob a forma de percentual; 
III - divulgar as informações públicas 
disponíveis para a realização de 
Estudos Técnicos, e
 IV - ser objeto de ampla publicidade, 
por meio de publicação no Diário 
Oficial e no sítio na internet dos órgãos 
e entidades a que se refere o art. 4º. 
§ 1º Para fins de definição do objeto e 
do escopo dos Estudos Técnicos, o 
órgão ou a entidade solicitante 
avaliará, em cada caso, a conveniência 
e a oportunidade de reunir parcelas 
fracionáveis em um mesmo PMI para 
assegurar, entre outros aspectos, 
economia de escala, coerência de 
estudos relacionados a determinado 
setor, padronização ou celeridade do 
processo. 
§ 2º A delimitação de escopo a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
poderá se restringir à indicação do 
problema a ser resolvido por meio do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º, deixando ao Requerente a 

possibilidade de sugerir diferentes 
meios para sua solução. 
§ 3º O prazo para apresentação de 
requerimento de autorização não será 
inferior a vinte dias, contado da data de 
publicação do edital. 
§ 4º Poderão ser estabelecidos no 
edital de chamamento público prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
§ 5º O edital de chamamento público 
poderá condicionar o ressarcimento 
dos Estudos Técnicos à necessidade de 
sua atualização e de sua adequação, 
até a abertura da licitação do 
empreendimento, em decorrência, 
entre outros aspectos, de: 
I - alteração de premissas regulatórias 
e de atos normativos aplicáveis; 
II - recomendações e determinações 
dos órgãos de controle; ou 
III - contribuições provenientes de 
consulta e audiência pública. 
§ 6º No caso de PMI precedida de MIP, 
deverá constar do edital de 
chamamento público o nome do 
Proponente que motivou a abertura do 
processo. 
Art. 11. O valor nominal máximo para 
eventual ressarcimento dos Estudos 
Técnicos: 
I - será fundamentado em prévia 
justificativa técnica, que poderá 
basear-se na complexidade dos 
estudos ou na elaboração de estudos 
similares; e 
II - não ultrapassará, em seu conjunto, 
dois inteiros e cinco décimos por cento 
do valor total estimado previamente 
pela Administração Pública para os 
investimentos necessários à 
implementação do empreendimento 
ou para os gastos necessários à 
operação e à manutenção do 
empreendimento durante o período de 
vigência do contrato, o que for maior. 
Art. 12. O requerimento de autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos conterá as seguintes 
informações: 
I - qualificação completa, que permita a 
identificação do Requerente e a sua 
localização para eventual envio de 
notificações, informações, erratas e 
respostas a pedidos de 
esclarecimentos, com: 
a) nome completo; 
b) inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física - CPF ou no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) cargo, profissão ou ramo de 
atividade; 
d) endereço; e 
e) endereço eletrônico; 
II - demonstração de experiência na 
realização de Estudos Técnicos 
similares aos solicitados; 
III - detalhamento das atividades que 
pretende realizar, considerado o 
escopo dos Estudos Técnicos definidos 

na solicitação, inclusive com a 
apresentação de cronograma que 
indique as datas de conclusão de cada 
etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos; 
IV - indicação de valor do 
ressarcimento pretendido, 
acompanhado de informações e 
parâmetros de custos utilizados para 
sua definição; e 
V - declaração de transferência à 
Administração Pública dos direitos 
associados aos Estudos Técnicos 
selecionados. 
§ 1º Qualquer alteração da qualificação 
do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada ao órgão 
ou à entidade solicitante. 
§ 2º A demonstração de experiência a 
que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderá consistir na juntada de 
documentos que comprovem as 
qualificações técnicas de profissionais 
vinculados ao interessado, observado o 
disposto no § 4º. 
§ 3º Fica facultado aos interessados a 
que se refere o caput se associarem 
para apresentação de Estudos 
Técnicos em conjunto, hipótese em 
que deverá ser feita a indicação das 
empresas responsáveis pela 
interlocução com a Administração 
Pública e indicada a proporção da 
repartição do eventual valor devido a 
título de ressarcimento. 
§ 4º O Autorizado poderá contratar 
terceiros, sem prejuízo das 
responsabilidades previstas no edital 
de chamamento público do PMI. 
§ 5º O Proponente que tiver 
apresentado MIP, na forma do art. 6º 
deste Decreto, que tenha provocado 
abertura de PMI relativa ao objeto 
abordado deverá requerer autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, na forma do caput e incisos 
deste artigo. 
CAPÍTULO III - A AUTORIZAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 13. A autorização para 
apresentação de Estudos Técnicos: 
I - será conferida sem exclusividade; 
II - não gerará direito de preferência no 
processo licitatório do 
empreendimento; 
III - não obrigará o Poder Público a 
realizar licitação; 
IV - não implicará, por si só, direito a 
ressarcimento de valores envolvidos 
em sua elaboração; e 
V - será pessoal e intransferível. 
§ 1º A autorização para a realização de 
Estudos Técnicos não implica, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade 
da Administração Pública perante 
terceiros por atos praticados por 
pessoa autorizada. 
§ 2º Na elaboração do termo de 
autorização, a autoridade competente 
reproduzirá as condições estabelecidas 
na solicitação e poderá especificá-las, 

inclusive quanto às atividades a serem 
desenvolvidas, ao limite nominal para 
eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
Art. 14. A autorização poderá ser: 
I - cassada, em caso de 
descumprimento de seus termos, 
inclusive na hipótese de inobservância 
do prazo para reapresentação 
determinado pelo órgão ou pela 
entidade solicitante, tendo em vista o 
disposto no § 2º do art. 16, e de não 
atendimento da legislação aplicável; 
II - revogada, em caso de: 
a) perda de interesse do Poder Público 
nos empreendimentos de que trata o 
art. 1º; e 
b) desistência por parte do Autorizado, 
a ser apresentada, a qualquer tempo, 
por meio de comunicação ao órgão ou 
à entidade solicitante por escrito;
 III - anulada, em caso de vício no 
procedimento regulado por este 
Decreto ou por outros motivos 
previstos na legislação; ou 
IV - tornada sem efeito, em caso de 
superveniência de dispositivo legal 
que, por qualquer motivo, impeça o 
recebimento dos Estudos Técnicos. 

§ 1º O Autorizado será comunicado da 
ocorrência das hipóteses previstas 
neste artigo. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento 
dos termos da autorização, caso não 
haja regularização no prazo estipulado, 
que não excederá 10 (dez) dias, 
contado da data da comunicação, o 
autorizado terá sua autorização 
cassada. 
§ 3º Os casos previstos neste artigo 
não geram direito de ressarcimento 
dos valores envolvidos na elaboração 
de Estudos Técnicos. 
§ 4º Contado o prazo de trinta dias da 
data da comunicação prevista nos §§ 1º 
e 2º, os documentos eventualmente 
encaminhados ao órgão ou à entidade 
solicitante que não tenham sido 
retirados pelo autorizado poderão ser 
destruídos. 
Art. 15. O Poder Público poderá realizar 
reuniões com o Autorizado e quaisquer 
interessados na realização de 
chamamento público, sempre que 
entender que possam contribuir para a 
melhor compreensão do objeto e para 
a obtenção de Estudos Técnicos mais 
adequados aos empreendimentos de 
que trata o art. 1º. 
Parágrafo único. Os tópicos discutidos 
nas reuniões de que trata o caput deste 
artigo deverão constar em ata assinada 
pelos participantes, identificados no 
documento. 
CAPÍTULO IV - A AVALIAÇÃO, 
SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS 
ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 16. A avaliação e a seleção dos 

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições legais, 
previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 
da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 
estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue:
a) No dia 06 de julho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais a partir das 13 
horas. 
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário em especial o 
disposto no decreto n° 1.593 de 28 de 
junho de 2018.

DISPÕE SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE PRIVADO E O 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE NA APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS A SEREM 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL,  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, e tendo em 

vista as transformações 
experimentadas pela Administração 
Pública, com a adoção de práticas 
informadas pela busca de maior 
transparência e consensualidade na 
relação com os administrados, o 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
combinado com o art. 21, da Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
com art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 
07 de julho de 1995, bem como o 
disposto no art. 2º da Lei Federal 11.922 
de 13 de abril de 2009,  que conferem a 
potenciais interessados em contratos 
de concessões de serviços públicos e 
contratos de parcerias 
público-privadas a possibilidade de 
apresentação de projetos e estudos de 
utilidade para a futura licitação, 
assegurando-se correspondente 
ressarcimento, arcado pelo vencedor 
da licitação e a conveniência de 
disciplinar, em único ato normativo, 
procedimento para o recebimento de 
Estudos Técnicos que contenha os 
requisitos exigidos dos interessados e 
definição do rito com vistas à seleção 
de proposta, bem como estipulação de 
critérios de avaliação e enunciação de 
parâmetros para fins de ressarcimento,  
DECRETA: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidos a 
Manifestação de Interesse Privado - 
MIP e o Procedimento de Manifestação 
de Interesse - PMI a serem observados 
na apresentação de Estudos Técnicos, 
com a finalidade de subsidiar a 
Administração Pública Municipal na 
estruturação de empreendimentos 
objetos de concessão de obra pública, 
concessão ou permissão de serviços 
públicos, de parceria público-privada 
ou de concessão de uso. 
Art. 2º A abertura dos procedimentos 
previstos no art. 1º é facultativa para a 
Administração Pública. 
Art. 3º Os procedimentos previstos no 
art. 1º poderão ser aplicados à 
atualização, complementação ou 
revisão de Estudos Técnicos já 
elaborados. 
Art. 4º A competência para abertura, 
autorização e aprovação de PMI e 
recebimento de MIP será exercida pela 
autoridade máxima ou pelo corpo 
colegiado máximo do órgão ou 
entidade da Administração Pública 
Municipal competente para proceder à 
licitação do empreendimento ou para a 
elaboração dos Estudos Técnicos a que 
se refere o art. 1º. 
Art. 5º Para fins desse Decreto, 
considera-se: 
I - Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI: procedimento, 
contemplando a publicação de edital 

de chamamento público e autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, a ser observado pelos 
particulares e pela Administração 
Pública Municipal, com a finalidade de 
subsidiar a administração pública na 
estruturação dos empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
II - Manifestação de Interesse Privado - 
MIP: manifestação espontânea de 
iniciativa de proponente, anterior à 
publicação de chamamento público, na 
forma do art. 6º deste Decreto, com 
vistas à apresentação de Estudos 
Técnicos aptos a subsidiar a 
administração pública na estruturação 
de empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
III - Concessão de obra pública: 
delegação contratual da construção, 
prevista na Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
IV - Parceria Público-Privada - PPP: 
delegação de serviço público, na 
modalidade patrocinada e 
administrativa, prevista na Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
V - Concessão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VI - Permissão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VII - Concessão de Uso: contrato de 
utilização de bem público, previsto na 
ALÍNEA g do artigo 95, da Lei Orgânica 
Municipal; 
VIII - Proponente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que apresenta MIP, na forma do art. 6º; 
IX - Requerente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que, em atendimento ao edital de 
chamamento público, apresenta no 
PMI requerimento de autorização para 
oferecer Estudos Técnicos com a 
finalidade de subsidiar a Administração 
Pública na estruturação de 
empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
X - Autorizado: pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado que, em 
atendimento ao edital de chamamento 
público, é autorizada a oferecer 
Estudos Técnicos com a finalidade de 
subsidiar a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XI - Edital de Chamamento Público: ato 
que se destina a convocar eventuais 
interessados em apresentar Estudos 
Técnicos, com a finalidade de subsidiar 
a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XII - Requerimento de Autorização: 
solicitação do Requerente, em 

atendimento a edital de chamamento 
público, de autorização para a 
realização de Estudos Técnicos; 
CAPÍTULO II
- Seção I - Manifestação de Interesse 
Privado – MIP
Art. 6º Qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, 
denominada de Proponente, poderá 
apresentar MIP dirigida à autoridade 
referida no art. 4º, com vistas a propor 
a abertura de PMI. 
Parágrafo único. A MIP conterá a 
descrição do projeto, com o 
detalhamento das necessidades 
públicas a serem atendidas e do escopo 
dos Estudos Técnicos necessários à 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º. 
Art. 7º Recebida a MIP pela autoridade 
definida no art. 4º, poderá ser iniciado o 
PMI, na forma da Seção seguinte. Seção 

Estudos Técnicos apresentados serão 
efetuadas por comissão designada 
pelo órgão ou pela entidade solicitante. 
§ 1º O órgão ou a entidade solicitante 
poderá, a seu critério, abrir prazo para 
reapresentação de Estudos Técnicos, 
caso necessitem de detalhamentos ou 
correções, que deverão estar 
expressamente indicados no ato de 
reabertura de prazo. 
§ 2º A não reapresentação em prazo 
indicado pelo órgão ou pela entidade 
solicitante implicará a cassação da 
autorização. 
Art. 17. Os critérios objetivos para 
avaliação e seleção dos estudos 
técnicos serão especificados no edital 
de chamamento público e 
considerarão: 
I - a observância de diretrizes e 
premissas definidas pelo órgão ou pela 
entidade a que se refere o art. 4º; 
II - a consistência e a coerência das 
informações que subsidiaram sua 
realização; 
III - a adoção das melhores técnicas de 
elaboração, segundo normas e 
procedimentos científicos pertinentes, 
e a utilização de equipamentos e 
processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
IV - a compatibilidade com a legislação 
aplicável ao setor e com as normas 
técnicas emitidas pelos órgãos e pelas 
entidades competentes; 
V - a demonstração comparativa de 
custo e benefício da proposta do 
empreendimento em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, na 
hipótese prevista no § 2º do art. 10; e 
VI - o impacto socioeconômico da 
proposta para o empreendimento, se 
aplicável. 
Art. 18. Nenhum dos Estudos Técnicos 
selecionados vincula a Administração 
Pública e cabe a seus órgãos técnicos e 
jurídicos avaliar, opinar e aprovar a 
legalidade, a consistência e a 
suficiência dos projetos, 
levantamentos, investigações e 
estudos eventualmente apresentados. 
Art. 19. Os Estudos Técnicos poderão 
ser rejeitados: 
I - parcialmente, caso em que os 
valores de ressarcimento serão 
apurados apenas em relação às 
informações efetivamente utilizadas 
em eventual licitação; ou 
II - totalmente, caso em que, ainda que 
haja licitação para contratação do 
empreendimento, não haverá 
ressarcimento pelas despesas 
efetuadas. 
Parágrafo único. Na hipótese de a 
comissão entender que nenhum dos 
Estudos Técnicos apresentados atende 
satisfatoriamente à autorização, não 
selecionará qualquer deles para 
utilização em futura licitação, caso em 
que todos os documentos 
apresentados poderão ser destruídos 
se não forem retirados no prazo de 

trinta dias, contado da data de 
publicação da decisão. 
Art. 20. O órgão ou a entidade 
solicitante publicará o resultado do 
procedimento de seleção nos meios de 
comunicação a que se refere o inciso IV 
do art. 10. 
Art. 21. Os Estudos Técnicos somente 
serão divulgados após a decisão 
administrativa, nos termos do § 3º do 
art. 7º da Lei nº 12.527 , de 18 de 
novembro de 2011. 
Art. 22. Concluída a seleção dos 
Estudos Técnicos, aqueles que tiverem 
sido selecionados terão os valores 
apresentados para eventual 
ressarcimento, apurados pela 
comissão. 
§ 1º Caso a comissão conclua pela não 
conformidade dos Estudos Técnicos 
apresentados com aqueles 
originalmente propostos e autorizados, 
deverá arbitrar o montante nominal 
para eventual ressarcimento com a 
devida fundamentação. 
§ 2º O valor arbitrado pela comissão 
poderá ser rejeitado pelo interessado, 
hipótese em que não serão utilizadas 
as informações contidas nos 
documentos selecionados, os quais 
poderão ser destruídos se não 
retirados no prazo de trinta dias, 
contado da data de rejeição. 
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, fica 
facultado à comissão selecionar outros 
Estudos Técnicos entre aqueles 
apresentados. 
§ 4º O valor arbitrado pela comissão 
deverá ser aceito por escrito, com 
expressa renúncia a outros valores 
pecuniários. 
§ 5º Concluída a seleção de que trata o 
caput deste artigo, a comissão poderá 
solicitar correções e alterações dos 
Estudos Técnicos sempre que 
necessárias para atender a demandas 
de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos de que 
trata o art. 1º. 
§ 6º Na hipótese de alterações 
previstas no § 5º, o autorizado poderá 
apresentar novos valores para o 
eventual ressarcimento de que trata o 
caput, observado o que dispõe o art. 
10º, inciso II, alínea d, deste Decreto. 
Art. 23. Após a aprovação pela 
Comissão, os Estudos Técnicos 
selecionados serão encaminhados à 
autoridade a que se refere o art. 4º 
deste Decreto, que decidirá sobre a 
abertura de licitação, observadas as 
disposições legais aplicáveis a cada 
espécie de contratação. 
Art. 24. Os valores relativos aos 
Estudos Técnicos selecionados, nos 
termos deste Decreto, serão 
ressarcidos ao Autorizado 
exclusivamente pelo vencedor da 
licitação, desde que estes tenham sido 
efetivamente utilizados no certame. 
Art. 25. O edital do procedimento 
licitatório para contratação do 

empreendimento de que trata o art. 1º 
conterá obrigatoriamente cláusula que 
condicione a assinatura do contrato 
pelo vencedor da licitação ao 
ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração de Estudos Técnicos 
utilizados na licitação. 
Art. 26. Os autores ou responsáveis 
economicamente pelos Estudos 
Técnicos apresentados nos termos 
deste Decreto poderão participar 
direta ou indiretamente da licitação ou 
da execução de obras ou serviços, 
exceto se houver, de forma justificada, 
disposição em contrário no edital de 
abertura do chamamento público do 
PMI. 
§ 1º Considera-se economicamente 
responsável a pessoa que tenha 
contribuído financeiramente, por 
qualquer meio e montante, para 
custeio da elaboração de Estudos 
Técnicos a serem utilizados em 
licitação para contratação do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º. 
§ 2º Equiparam-se aos autores do 
projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico do 
autorizado. 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 20 DE JUNHO DE 
2018.

DECRETO N.º 1.592/2018
DESIGNA OS MEMBROS DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DAS 
PROPOSTAS DO PMI DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e 
com fundamento no inciso IX do artigo 
67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 
da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, sob a 
presidência do primeiro nominado, a 
seguinte Comissão Especial de 
Avaliação e Acompanhamento das 
Propostas do PMI do Chamamento 
Público 003/2018 conforme se segue:
I -  Samuel Carneiro Broilo
II - Cláudio Ribeiro Teixeira
III - Simone Couto Protógenes 
Guimarães
Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 20 DE JUNHO DE 
2018.

EXTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
055/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR R.A.M. MARQUES 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO Composição do Quadro geral 
de Registro de Preços para eventuais 
para eventuais fornecimentos de 
materiais e equipamentos para o 
SAMU, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
validade do Registro de Preços será de 
12 meses.
VALOR R$ 33.300,00 trinta e três 
mil e trezentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
056/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR  G E R M A N O 
GUIMARÃES TAVARES 11306596742
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
contratações de empresas 
especializadas em prestação de 
serviços de sonorização fixa e volante, 
atendendo às necessidades das 
Secretaris Municipais de Assistência 
Social e Secrecretaria Municipal de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 71.800,00 setenta e um 
mil e oitocentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
057/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL
DETENTOR DIMARCA AMBIENTAL 
COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 159.000,00 cento e 
cinqüenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR CONTEMIX COMÉRCIO RJ 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 58.912,00 cinqüenta e 
oito mil novecentos e doze reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR REFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR DISTRIBUIDORA DE 
PNEUS MIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 

aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 169.000,00 cento e 
sessenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 80.550,00 oitenta mil 
quinhentos e cinqüenta reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
prestações de serviços de 
Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem de veículos, atendo às 
necessidades das Secretaria Municipais 
de: Transporte, Obras e Projetos; 

Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 78.565,30 setenta e 
oito mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta centavos
VIGÊNCIA 21/06/2018 A 
21/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO Contratação, em caráter 
emergencial, da empresa POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA, CNPJ nº 
27.034.164/0001-96, para 
fornecimento de 950 litros de Gasolina 
Comum e 1.900 litros de Óleo S10, 
destinados à Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de Educação, 
conforme Dispensa de Licitação nº 
006/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93.
VALOR R$ 11.397,15 onze mil, 
trezentos e noventa e sete reais e 
quinze centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
C O N T R A T A D A I R M Ã O S 
VASCONCELOS LTDA-EPP
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Contratação de empresa 
especializada para execução da Obra 
de Construção de Construção de 
Unidade Básica de Saúde - UBS, no 
Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, 
com fornecimento de materiais e mão 
de obra por conta da empresa 
contratada, conforme Projetos, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR R$ 556.345,08 quinhentos e 
cinquenta e seis mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA S E B A S T I Ã O 

EUSTÁQUIO COELHO-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A S 
DIVERSAS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE 
INTERNET E INTRANET VLAN LAN TO 
LAN PARA ATENDER TODA A 
ESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
SECRTARIAS, ESCOLAS, UBS, 
SETORES E DEPARTAMENTOS 
EXTERNOS E WI-FI PÚBLICO
VALOR R$ 113.616,00 cento e treze 
mil seiscentos e dezesseis reais
VIGÊNCIA 19/06/2018 A 
19/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA AMIGÃO PARAÍBA DO SUL 
LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE 
MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM E 
80.000 (OITENTA MIL) LITROS DE 
ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 
30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ QUE SEJA 
REALIZADO E HOMOLOGADO O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 
– PREGÃO PRESENCIAL NC 039/2018, 
CUJA DATA DE REALIZAÇÃO DO 
CERTAME ESTÁ AGENDADA PARA O 
DIA 03DE JUNHO DE
2018 ÀS 10:00 HORAS, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL/RJ, ATRAVÉS DA EMPRERSA 
POSTO DE GASOLINA AMIGÃO 
PARAÍBA DO SUL LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O  NÚMERO 
04.953.211/0001-08.
VALOR R$ 359.700,00 Trezentos e 
cinquenta e nove mil e setecentos reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
26/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA CTTC-RJ LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE GOVERNO
0BJETO Serviço locação de Ônibus 
com capacidade de 32 a 38 
passageiros, para prestação de serviço 

de Transporte Coletivo de Passageiros 
no perímetro urbano do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, pelo período de 90 
(noventa) dias, compreendendo 
locação de 12 (doze) ônibus urbanos 
com catraca e acessibilidade, com mão 
de obra de dois Motoristas, conforme 
Termo de Referência.
VALOR R$ 569.520,00 quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
25/09/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais,
 R E S O L V E:
  N O M E A R os 
membros abaixo relacionados para 
constituírem o Conselho do FUNDEB 
(Conselho Municipal do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) no período 
de 28/06/2018 à 28/06/2020 de 
acordo com a Lei Federal nº 11.494 de 
20 de junho de 2007. 
Representante do Poder Executivo 
Municipal 
Titular: Aline Lourenço Albuquerque da 
Silva
Suplente: Lidiane do Nascimento Fonte 
Representante do Poder Municipal da 
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosângela Aparecida de 
Oliveira Lima Fonseca
Suplente: Cleone Lameck Pinheiro
Representante dos Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino 
Titular: Marilena Rivello da Costa
Suplente: Silvana de Abreu Corrêa
Representante dos Professores das 
Escolas Públicas Municipais
Titular: Neuza Eli da Costa
Suplente: Juliana Vilela Barros Rocha 
Santos
Representante dos Servidores Técnico 
Administrativos das Escolas Pública 
Municipais
Titular: Roberta dos Santos Silva 
Oliveira
Suplente: Marta Damiana Moreira da 
Silva 
Representante dos Pais das Escolas 
Públicas Municipais
Titular: Maria das Dores Dias de 
Carvalho
Titular: Josélia Sant’ana da Silva
Suplente: Joana D’arc Alexandre de 
Abreu Silva
Suplente: Débora Gomes da Silva
Representante dos Estudantes da 
Educação Básica Pública 
Titular: José Luiz da Silva

Titular: Gustavo Baptista
Suplente: Cristiano Alcantara 
Gonçalves
Suplente: Cândida da Conceição 
Correia
Representante do Conselho Municipal 
de Educação 
Titular: Leonardo dos Santos Araújo
Suplente: Alessandra Nascimento 
Celestino 
Representante do Conselho Tutelar 
Titular: Neiva de Carvalho Silva
Suplente Lorraine Dias de Carvalho 
Lage
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO 
RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL DETERMINADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições, 
considerando a comunicação do 
TCE/RJ, por meio do Ofício 
PRS/SSE/CSO n°. 9382/2018, nos 
termos da decisão proferida em sessão 
do Plenário de 24/04/2018, ao apreciar 
o processo TCE/RJ n°. 241.046-6/2014 
que se refere ao Relatório de Auditoria 
Governamental de Fiscalização nº 772, 
RESOLVE:
Art. 1° Fica instaurada TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL, com a finalidade 
de apurar os fatos, identificar os 
responsáveis e quantificar o dano.
Art. 2° A COMISSÃO, responsável pela 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, será 
composta pelos servidores abaixo 
designados e realizará, no prazo de 60 
(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de 
suas atividades rotineiras, os trabalhos 
necessários para apresentação de 
Relatório Conclusivo:

PRESIDENTE: Natália Marques de 
Carvalho – Matrícula n° E-1886 – 
Secretaria de                Obras
MEMBROS:    Iohana Matias Pereira – 
Matrícula n° 024624 – Secretaria de 
Obras                  Leonardo da Silva 
Amaral – Matrícula n° 024700 – 
Secretaria de Obras

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
045/2018 – Processo Licitatório nº 
050/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de empresa especializada 
paraConsultoria Contábil, Treinamento 
de Pessoal, envio do SIGFIS, SISTN, 
etc., atendo à Secretaria Municipal 
Fazenda. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 03 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
046/2018 – Processo Licitatório nº 
051/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Prestações de 
Serviços de Dedetização e 
Desratização das áreas internas e áreas 
externas das Unidades 
Escolares,atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 04 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
047/2018 – Processo Licitatório nº 

052/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Papelaria, Escritório e 
Expediente, atendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” darão no dia 19/07/2018 
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, 03 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 
3.336/2017, QUE DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica alterado art. 24 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Administração, que 
passa a vigorar com supressão dos 
incisos XIII e XV, e também do inciso 
XVII do Parágrafo único.
Da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração 
Art. 24.   Será de competência da 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração:
(...)
XIII - a administração das dotações 
atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema 
central que representa e outras 
atividades correlatas.
(...)
XV- planejar o orçamento municipal, a 
elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos; 
Parágrafo único. O Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração tem por competência:
(...)
XVII - elaborar o Plano Plurianual de 
Investimentos e o Orçamento 
Municipal,  compatibilizando-o  à  Lei  
de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  
como acompanhar sua execução;
Art. 2° - Fica alterado o artigo 25 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que passa a vigorar com 

acréscimo dos incisos XXIX e XXX.
Art. 25.   Será de competência da Secretaria Municipal de Fazenda:
(...)
XXIX - a administração das dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema central que representa e outras atividades 
correlatas;
XXX - planejar o orçamento municipal, a elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos.
Art. 3° - Fica alterado o artigo 26 da Lei Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências do Secretário Municipal de Fazenda, que passa a vigorar com 
acréscimo do inciso VI.
Art. 26. Ao Secretário de Fazenda compete:
(...)
VI - elaborar o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Municipal,  
compatibilizando-o  à  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  como acompanhar 
sua execução.
Art. 4º - Altera o ANEXO I da Lei Municipal n° 3.336/2017, no que se refere a 
estrutura das secretarias Municipais na seguinte forma: 
Parágrafo Primeiro - Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, retirando um cargo de Assessor II desta última e 
incluindo na estrutura da primeira.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 
01/01/2018, revogando qualquer disposição em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de Junho de 2018.
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II - O Procedimento para a 
Manifestação de Interesse
 Art. 8º O PMI será aberto mediante 
publicação de edital de chamamento 
público, a ser promovido pelo órgão ou 
pela entidade que detenha a 
competência prevista no art. 4º, de 
ofício ou por provocação do 
Proponente. 
Art. 9º O PMI será composto das 
seguintes fases: 
I - abertura, por meio de publicação de 
edital de chamamento público; 
II - autorização para a apresentação de 
Estudos Técnicos; e 
III - avaliação, seleção e aprovação. 
Art. 10. O edital de chamamento 
público deverá, no mínimo: 
I - delimitar o escopo, mediante termo 
de referência, dos Estudos Técnicos; 
II - indicar: 
a) diretrizes e premissas do projeto 
que orientem sua elaboração com 
vistas ao atendimento do interesse 
público; 
b) prazo máximo e forma para 
apresentação de requerimento de 
autorização para participar do 
procedimento; 
c) prazo máximo para apresentação de 
Estudos Técnicos, contado da data de 
publicação da autorização e 
compatível com a abrangência dos 
estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas 
d) valor nominal máximo para eventual 
ressarcimento; 
e) critérios para qualificação, análise e 
aprovação de requerimento de 
autorização para apresentação de 
Estudos Técnicos; 
f) critérios objetivos para avaliação e 
seleção dos Estudos Técnicos, nos 
termos do art. 17; e 
g) a contraprestação pública admitida, 
no caso de parceria públicoprivada, 
sempre que for possível estimar, ainda 
que sob a forma de percentual; 
III - divulgar as informações públicas 
disponíveis para a realização de 
Estudos Técnicos, e
 IV - ser objeto de ampla publicidade, 
por meio de publicação no Diário 
Oficial e no sítio na internet dos órgãos 
e entidades a que se refere o art. 4º. 
§ 1º Para fins de definição do objeto e 
do escopo dos Estudos Técnicos, o 
órgão ou a entidade solicitante 
avaliará, em cada caso, a conveniência 
e a oportunidade de reunir parcelas 
fracionáveis em um mesmo PMI para 
assegurar, entre outros aspectos, 
economia de escala, coerência de 
estudos relacionados a determinado 
setor, padronização ou celeridade do 
processo. 
§ 2º A delimitação de escopo a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
poderá se restringir à indicação do 
problema a ser resolvido por meio do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º, deixando ao Requerente a 

possibilidade de sugerir diferentes 
meios para sua solução. 
§ 3º O prazo para apresentação de 
requerimento de autorização não será 
inferior a vinte dias, contado da data de 
publicação do edital. 
§ 4º Poderão ser estabelecidos no 
edital de chamamento público prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
§ 5º O edital de chamamento público 
poderá condicionar o ressarcimento 
dos Estudos Técnicos à necessidade de 
sua atualização e de sua adequação, 
até a abertura da licitação do 
empreendimento, em decorrência, 
entre outros aspectos, de: 
I - alteração de premissas regulatórias 
e de atos normativos aplicáveis; 
II - recomendações e determinações 
dos órgãos de controle; ou 
III - contribuições provenientes de 
consulta e audiência pública. 
§ 6º No caso de PMI precedida de MIP, 
deverá constar do edital de 
chamamento público o nome do 
Proponente que motivou a abertura do 
processo. 
Art. 11. O valor nominal máximo para 
eventual ressarcimento dos Estudos 
Técnicos: 
I - será fundamentado em prévia 
justificativa técnica, que poderá 
basear-se na complexidade dos 
estudos ou na elaboração de estudos 
similares; e 
II - não ultrapassará, em seu conjunto, 
dois inteiros e cinco décimos por cento 
do valor total estimado previamente 
pela Administração Pública para os 
investimentos necessários à 
implementação do empreendimento 
ou para os gastos necessários à 
operação e à manutenção do 
empreendimento durante o período de 
vigência do contrato, o que for maior. 
Art. 12. O requerimento de autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos conterá as seguintes 
informações: 
I - qualificação completa, que permita a 
identificação do Requerente e a sua 
localização para eventual envio de 
notificações, informações, erratas e 
respostas a pedidos de 
esclarecimentos, com: 
a) nome completo; 
b) inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física - CPF ou no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) cargo, profissão ou ramo de 
atividade; 
d) endereço; e 
e) endereço eletrônico; 
II - demonstração de experiência na 
realização de Estudos Técnicos 
similares aos solicitados; 
III - detalhamento das atividades que 
pretende realizar, considerado o 
escopo dos Estudos Técnicos definidos 

na solicitação, inclusive com a 
apresentação de cronograma que 
indique as datas de conclusão de cada 
etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos; 
IV - indicação de valor do 
ressarcimento pretendido, 
acompanhado de informações e 
parâmetros de custos utilizados para 
sua definição; e 
V - declaração de transferência à 
Administração Pública dos direitos 
associados aos Estudos Técnicos 
selecionados. 
§ 1º Qualquer alteração da qualificação 
do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada ao órgão 
ou à entidade solicitante. 
§ 2º A demonstração de experiência a 
que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderá consistir na juntada de 
documentos que comprovem as 
qualificações técnicas de profissionais 
vinculados ao interessado, observado o 
disposto no § 4º. 
§ 3º Fica facultado aos interessados a 
que se refere o caput se associarem 
para apresentação de Estudos 
Técnicos em conjunto, hipótese em 
que deverá ser feita a indicação das 
empresas responsáveis pela 
interlocução com a Administração 
Pública e indicada a proporção da 
repartição do eventual valor devido a 
título de ressarcimento. 
§ 4º O Autorizado poderá contratar 
terceiros, sem prejuízo das 
responsabilidades previstas no edital 
de chamamento público do PMI. 
§ 5º O Proponente que tiver 
apresentado MIP, na forma do art. 6º 
deste Decreto, que tenha provocado 
abertura de PMI relativa ao objeto 
abordado deverá requerer autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, na forma do caput e incisos 
deste artigo. 
CAPÍTULO III - A AUTORIZAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 13. A autorização para 
apresentação de Estudos Técnicos: 
I - será conferida sem exclusividade; 
II - não gerará direito de preferência no 
processo licitatório do 
empreendimento; 
III - não obrigará o Poder Público a 
realizar licitação; 
IV - não implicará, por si só, direito a 
ressarcimento de valores envolvidos 
em sua elaboração; e 
V - será pessoal e intransferível. 
§ 1º A autorização para a realização de 
Estudos Técnicos não implica, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade 
da Administração Pública perante 
terceiros por atos praticados por 
pessoa autorizada. 
§ 2º Na elaboração do termo de 
autorização, a autoridade competente 
reproduzirá as condições estabelecidas 
na solicitação e poderá especificá-las, 

inclusive quanto às atividades a serem 
desenvolvidas, ao limite nominal para 
eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
Art. 14. A autorização poderá ser: 
I - cassada, em caso de 
descumprimento de seus termos, 
inclusive na hipótese de inobservância 
do prazo para reapresentação 
determinado pelo órgão ou pela 
entidade solicitante, tendo em vista o 
disposto no § 2º do art. 16, e de não 
atendimento da legislação aplicável; 
II - revogada, em caso de: 
a) perda de interesse do Poder Público 
nos empreendimentos de que trata o 
art. 1º; e 
b) desistência por parte do Autorizado, 
a ser apresentada, a qualquer tempo, 
por meio de comunicação ao órgão ou 
à entidade solicitante por escrito;
 III - anulada, em caso de vício no 
procedimento regulado por este 
Decreto ou por outros motivos 
previstos na legislação; ou 
IV - tornada sem efeito, em caso de 
superveniência de dispositivo legal 
que, por qualquer motivo, impeça o 
recebimento dos Estudos Técnicos. 

§ 1º O Autorizado será comunicado da 
ocorrência das hipóteses previstas 
neste artigo. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento 
dos termos da autorização, caso não 
haja regularização no prazo estipulado, 
que não excederá 10 (dez) dias, 
contado da data da comunicação, o 
autorizado terá sua autorização 
cassada. 
§ 3º Os casos previstos neste artigo 
não geram direito de ressarcimento 
dos valores envolvidos na elaboração 
de Estudos Técnicos. 
§ 4º Contado o prazo de trinta dias da 
data da comunicação prevista nos §§ 1º 
e 2º, os documentos eventualmente 
encaminhados ao órgão ou à entidade 
solicitante que não tenham sido 
retirados pelo autorizado poderão ser 
destruídos. 
Art. 15. O Poder Público poderá realizar 
reuniões com o Autorizado e quaisquer 
interessados na realização de 
chamamento público, sempre que 
entender que possam contribuir para a 
melhor compreensão do objeto e para 
a obtenção de Estudos Técnicos mais 
adequados aos empreendimentos de 
que trata o art. 1º. 
Parágrafo único. Os tópicos discutidos 
nas reuniões de que trata o caput deste 
artigo deverão constar em ata assinada 
pelos participantes, identificados no 
documento. 
CAPÍTULO IV - A AVALIAÇÃO, 
SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS 
ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 16. A avaliação e a seleção dos 

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições legais, 
previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 
da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 
estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue:
a) No dia 06 de julho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais a partir das 13 
horas. 
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário em especial o 
disposto no decreto n° 1.593 de 28 de 
junho de 2018.

DISPÕE SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE PRIVADO E O 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE NA APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS A SEREM 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL,  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, e tendo em 

vista as transformações 
experimentadas pela Administração 
Pública, com a adoção de práticas 
informadas pela busca de maior 
transparência e consensualidade na 
relação com os administrados, o 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
combinado com o art. 21, da Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
com art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 
07 de julho de 1995, bem como o 
disposto no art. 2º da Lei Federal 11.922 
de 13 de abril de 2009,  que conferem a 
potenciais interessados em contratos 
de concessões de serviços públicos e 
contratos de parcerias 
público-privadas a possibilidade de 
apresentação de projetos e estudos de 
utilidade para a futura licitação, 
assegurando-se correspondente 
ressarcimento, arcado pelo vencedor 
da licitação e a conveniência de 
disciplinar, em único ato normativo, 
procedimento para o recebimento de 
Estudos Técnicos que contenha os 
requisitos exigidos dos interessados e 
definição do rito com vistas à seleção 
de proposta, bem como estipulação de 
critérios de avaliação e enunciação de 
parâmetros para fins de ressarcimento,  
DECRETA: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidos a 
Manifestação de Interesse Privado - 
MIP e o Procedimento de Manifestação 
de Interesse - PMI a serem observados 
na apresentação de Estudos Técnicos, 
com a finalidade de subsidiar a 
Administração Pública Municipal na 
estruturação de empreendimentos 
objetos de concessão de obra pública, 
concessão ou permissão de serviços 
públicos, de parceria público-privada 
ou de concessão de uso. 
Art. 2º A abertura dos procedimentos 
previstos no art. 1º é facultativa para a 
Administração Pública. 
Art. 3º Os procedimentos previstos no 
art. 1º poderão ser aplicados à 
atualização, complementação ou 
revisão de Estudos Técnicos já 
elaborados. 
Art. 4º A competência para abertura, 
autorização e aprovação de PMI e 
recebimento de MIP será exercida pela 
autoridade máxima ou pelo corpo 
colegiado máximo do órgão ou 
entidade da Administração Pública 
Municipal competente para proceder à 
licitação do empreendimento ou para a 
elaboração dos Estudos Técnicos a que 
se refere o art. 1º. 
Art. 5º Para fins desse Decreto, 
considera-se: 
I - Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI: procedimento, 
contemplando a publicação de edital 

de chamamento público e autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, a ser observado pelos 
particulares e pela Administração 
Pública Municipal, com a finalidade de 
subsidiar a administração pública na 
estruturação dos empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
II - Manifestação de Interesse Privado - 
MIP: manifestação espontânea de 
iniciativa de proponente, anterior à 
publicação de chamamento público, na 
forma do art. 6º deste Decreto, com 
vistas à apresentação de Estudos 
Técnicos aptos a subsidiar a 
administração pública na estruturação 
de empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
III - Concessão de obra pública: 
delegação contratual da construção, 
prevista na Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
IV - Parceria Público-Privada - PPP: 
delegação de serviço público, na 
modalidade patrocinada e 
administrativa, prevista na Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
V - Concessão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VI - Permissão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VII - Concessão de Uso: contrato de 
utilização de bem público, previsto na 
ALÍNEA g do artigo 95, da Lei Orgânica 
Municipal; 
VIII - Proponente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que apresenta MIP, na forma do art. 6º; 
IX - Requerente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que, em atendimento ao edital de 
chamamento público, apresenta no 
PMI requerimento de autorização para 
oferecer Estudos Técnicos com a 
finalidade de subsidiar a Administração 
Pública na estruturação de 
empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
X - Autorizado: pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado que, em 
atendimento ao edital de chamamento 
público, é autorizada a oferecer 
Estudos Técnicos com a finalidade de 
subsidiar a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XI - Edital de Chamamento Público: ato 
que se destina a convocar eventuais 
interessados em apresentar Estudos 
Técnicos, com a finalidade de subsidiar 
a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XII - Requerimento de Autorização: 
solicitação do Requerente, em 

atendimento a edital de chamamento 
público, de autorização para a 
realização de Estudos Técnicos; 
CAPÍTULO II
- Seção I - Manifestação de Interesse 
Privado – MIP
Art. 6º Qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, 
denominada de Proponente, poderá 
apresentar MIP dirigida à autoridade 
referida no art. 4º, com vistas a propor 
a abertura de PMI. 
Parágrafo único. A MIP conterá a 
descrição do projeto, com o 
detalhamento das necessidades 
públicas a serem atendidas e do escopo 
dos Estudos Técnicos necessários à 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º. 
Art. 7º Recebida a MIP pela autoridade 
definida no art. 4º, poderá ser iniciado o 
PMI, na forma da Seção seguinte. Seção 

Estudos Técnicos apresentados serão 
efetuadas por comissão designada 
pelo órgão ou pela entidade solicitante. 
§ 1º O órgão ou a entidade solicitante 
poderá, a seu critério, abrir prazo para 
reapresentação de Estudos Técnicos, 
caso necessitem de detalhamentos ou 
correções, que deverão estar 
expressamente indicados no ato de 
reabertura de prazo. 
§ 2º A não reapresentação em prazo 
indicado pelo órgão ou pela entidade 
solicitante implicará a cassação da 
autorização. 
Art. 17. Os critérios objetivos para 
avaliação e seleção dos estudos 
técnicos serão especificados no edital 
de chamamento público e 
considerarão: 
I - a observância de diretrizes e 
premissas definidas pelo órgão ou pela 
entidade a que se refere o art. 4º; 
II - a consistência e a coerência das 
informações que subsidiaram sua 
realização; 
III - a adoção das melhores técnicas de 
elaboração, segundo normas e 
procedimentos científicos pertinentes, 
e a utilização de equipamentos e 
processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
IV - a compatibilidade com a legislação 
aplicável ao setor e com as normas 
técnicas emitidas pelos órgãos e pelas 
entidades competentes; 
V - a demonstração comparativa de 
custo e benefício da proposta do 
empreendimento em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, na 
hipótese prevista no § 2º do art. 10; e 
VI - o impacto socioeconômico da 
proposta para o empreendimento, se 
aplicável. 
Art. 18. Nenhum dos Estudos Técnicos 
selecionados vincula a Administração 
Pública e cabe a seus órgãos técnicos e 
jurídicos avaliar, opinar e aprovar a 
legalidade, a consistência e a 
suficiência dos projetos, 
levantamentos, investigações e 
estudos eventualmente apresentados. 
Art. 19. Os Estudos Técnicos poderão 
ser rejeitados: 
I - parcialmente, caso em que os 
valores de ressarcimento serão 
apurados apenas em relação às 
informações efetivamente utilizadas 
em eventual licitação; ou 
II - totalmente, caso em que, ainda que 
haja licitação para contratação do 
empreendimento, não haverá 
ressarcimento pelas despesas 
efetuadas. 
Parágrafo único. Na hipótese de a 
comissão entender que nenhum dos 
Estudos Técnicos apresentados atende 
satisfatoriamente à autorização, não 
selecionará qualquer deles para 
utilização em futura licitação, caso em 
que todos os documentos 
apresentados poderão ser destruídos 
se não forem retirados no prazo de 

trinta dias, contado da data de 
publicação da decisão. 
Art. 20. O órgão ou a entidade 
solicitante publicará o resultado do 
procedimento de seleção nos meios de 
comunicação a que se refere o inciso IV 
do art. 10. 
Art. 21. Os Estudos Técnicos somente 
serão divulgados após a decisão 
administrativa, nos termos do § 3º do 
art. 7º da Lei nº 12.527 , de 18 de 
novembro de 2011. 
Art. 22. Concluída a seleção dos 
Estudos Técnicos, aqueles que tiverem 
sido selecionados terão os valores 
apresentados para eventual 
ressarcimento, apurados pela 
comissão. 
§ 1º Caso a comissão conclua pela não 
conformidade dos Estudos Técnicos 
apresentados com aqueles 
originalmente propostos e autorizados, 
deverá arbitrar o montante nominal 
para eventual ressarcimento com a 
devida fundamentação. 
§ 2º O valor arbitrado pela comissão 
poderá ser rejeitado pelo interessado, 
hipótese em que não serão utilizadas 
as informações contidas nos 
documentos selecionados, os quais 
poderão ser destruídos se não 
retirados no prazo de trinta dias, 
contado da data de rejeição. 
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, fica 
facultado à comissão selecionar outros 
Estudos Técnicos entre aqueles 
apresentados. 
§ 4º O valor arbitrado pela comissão 
deverá ser aceito por escrito, com 
expressa renúncia a outros valores 
pecuniários. 
§ 5º Concluída a seleção de que trata o 
caput deste artigo, a comissão poderá 
solicitar correções e alterações dos 
Estudos Técnicos sempre que 
necessárias para atender a demandas 
de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos de que 
trata o art. 1º. 
§ 6º Na hipótese de alterações 
previstas no § 5º, o autorizado poderá 
apresentar novos valores para o 
eventual ressarcimento de que trata o 
caput, observado o que dispõe o art. 
10º, inciso II, alínea d, deste Decreto. 
Art. 23. Após a aprovação pela 
Comissão, os Estudos Técnicos 
selecionados serão encaminhados à 
autoridade a que se refere o art. 4º 
deste Decreto, que decidirá sobre a 
abertura de licitação, observadas as 
disposições legais aplicáveis a cada 
espécie de contratação. 
Art. 24. Os valores relativos aos 
Estudos Técnicos selecionados, nos 
termos deste Decreto, serão 
ressarcidos ao Autorizado 
exclusivamente pelo vencedor da 
licitação, desde que estes tenham sido 
efetivamente utilizados no certame. 
Art. 25. O edital do procedimento 
licitatório para contratação do 

empreendimento de que trata o art. 1º 
conterá obrigatoriamente cláusula que 
condicione a assinatura do contrato 
pelo vencedor da licitação ao 
ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração de Estudos Técnicos 
utilizados na licitação. 
Art. 26. Os autores ou responsáveis 
economicamente pelos Estudos 
Técnicos apresentados nos termos 
deste Decreto poderão participar 
direta ou indiretamente da licitação ou 
da execução de obras ou serviços, 
exceto se houver, de forma justificada, 
disposição em contrário no edital de 
abertura do chamamento público do 
PMI. 
§ 1º Considera-se economicamente 
responsável a pessoa que tenha 
contribuído financeiramente, por 
qualquer meio e montante, para 
custeio da elaboração de Estudos 
Técnicos a serem utilizados em 
licitação para contratação do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º. 
§ 2º Equiparam-se aos autores do 
projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico do 
autorizado. 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

DESIGNA OS MEMBROS DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DAS 
PROPOSTAS DO PMI DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e 
com fundamento no inciso IX do artigo 
67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 
da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, sob a 
presidência do primeiro nominado, a 
seguinte Comissão Especial de 
Avaliação e Acompanhamento das 
Propostas do PMI do Chamamento 
Público 003/2018 conforme se segue:
I -  Samuel Carneiro Broilo
II - Cláudio Ribeiro Teixeira
III - Simone Couto Protógenes 
Guimarães
Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 20 DE JUNHO DE 
2018.

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR R.A.M. MARQUES 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO Composição do Quadro geral 
de Registro de Preços para eventuais 
para eventuais fornecimentos de 
materiais e equipamentos para o 
SAMU, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
validade do Registro de Preços será de 
12 meses.
VALOR R$ 33.300,00 trinta e três 
mil e trezentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR  G E R M A N O 
GUIMARÃES TAVARES 11306596742
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
contratações de empresas 
especializadas em prestação de 
serviços de sonorização fixa e volante, 
atendendo às necessidades das 
Secretaris Municipais de Assistência 
Social e Secrecretaria Municipal de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 71.800,00 setenta e um 
mil e oitocentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL
DETENTOR DIMARCA AMBIENTAL 
COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 159.000,00 cento e 
cinqüenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
058/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR CONTEMIX COMÉRCIO RJ 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 58.912,00 cinqüenta e 
oito mil novecentos e doze reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
059/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR REFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR DISTRIBUIDORA DE 
PNEUS MIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 

aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 169.000,00 cento e 
sessenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
060/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 80.550,00 oitenta mil 
quinhentos e cinqüenta reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
061/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
prestações de serviços de 
Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem de veículos, atendo às 
necessidades das Secretaria Municipais 
de: Transporte, Obras e Projetos; 

Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 78.565,30 setenta e 
oito mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta centavos
VIGÊNCIA 21/06/2018 A 
21/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATO Nº 035/2018
CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO Contratação, em caráter 
emergencial, da empresa POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA, CNPJ nº 
27.034.164/0001-96, para 
fornecimento de 950 litros de Gasolina 
Comum e 1.900 litros de Óleo S10, 
destinados à Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de Educação, 
conforme Dispensa de Licitação nº 
006/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93.
VALOR R$ 11.397,15 onze mil, 
trezentos e noventa e sete reais e 
quinze centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL
 
CONTRATO Nº 036/2018
CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
C O N T R A T A D A I R M Ã O S 
VASCONCELOS LTDA-EPP
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Contratação de empresa 
especializada para execução da Obra 
de Construção de Construção de 
Unidade Básica de Saúde - UBS, no 
Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, 
com fornecimento de materiais e mão 
de obra por conta da empresa 
contratada, conforme Projetos, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR R$ 556.345,08 quinhentos e 
cinquenta e seis mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATO Nº 038/2018
CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA S E B A S T I Ã O 

EUSTÁQUIO COELHO-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A S 
DIVERSAS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE 
INTERNET E INTRANET VLAN LAN TO 
LAN PARA ATENDER TODA A 
ESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
SECRTARIAS, ESCOLAS, UBS, 
SETORES E DEPARTAMENTOS 
EXTERNOS E WI-FI PÚBLICO
VALOR R$ 113.616,00 cento e treze 
mil seiscentos e dezesseis reais
VIGÊNCIA 19/06/2018 A 
19/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATO Nº 039/2018
CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA AMIGÃO PARAÍBA DO SUL 
LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE 
MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM E 
80.000 (OITENTA MIL) LITROS DE 
ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 
30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ QUE SEJA 
REALIZADO E HOMOLOGADO O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 
– PREGÃO PRESENCIAL NC 039/2018, 
CUJA DATA DE REALIZAÇÃO DO 
CERTAME ESTÁ AGENDADA PARA O 
DIA 03DE JUNHO DE
2018 ÀS 10:00 HORAS, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL/RJ, ATRAVÉS DA EMPRERSA 
POSTO DE GASOLINA AMIGÃO 
PARAÍBA DO SUL LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O  NÚMERO 
04.953.211/0001-08.
VALOR R$ 359.700,00 Trezentos e 
cinquenta e nove mil e setecentos reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
26/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATO Nº 040/2018
CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA CTTC-RJ LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE GOVERNO
0BJETO Serviço locação de Ônibus 
com capacidade de 32 a 38 
passageiros, para prestação de serviço 

de Transporte Coletivo de Passageiros 
no perímetro urbano do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, pelo período de 90 
(noventa) dias, compreendendo 
locação de 12 (doze) ônibus urbanos 
com catraca e acessibilidade, com mão 
de obra de dois Motoristas, conforme 
Termo de Referência.
VALOR R$ 569.520,00 quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
25/09/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais,
 R E S O L V E:
  N O M E A R os 
membros abaixo relacionados para 
constituírem o Conselho do FUNDEB 
(Conselho Municipal do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) no período 
de 28/06/2018 à 28/06/2020 de 
acordo com a Lei Federal nº 11.494 de 
20 de junho de 2007. 
Representante do Poder Executivo 
Municipal 
Titular: Aline Lourenço Albuquerque da 
Silva
Suplente: Lidiane do Nascimento Fonte 
Representante do Poder Municipal da 
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosângela Aparecida de 
Oliveira Lima Fonseca
Suplente: Cleone Lameck Pinheiro
Representante dos Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino 
Titular: Marilena Rivello da Costa
Suplente: Silvana de Abreu Corrêa
Representante dos Professores das 
Escolas Públicas Municipais
Titular: Neuza Eli da Costa
Suplente: Juliana Vilela Barros Rocha 
Santos
Representante dos Servidores Técnico 
Administrativos das Escolas Pública 
Municipais
Titular: Roberta dos Santos Silva 
Oliveira
Suplente: Marta Damiana Moreira da 
Silva 
Representante dos Pais das Escolas 
Públicas Municipais
Titular: Maria das Dores Dias de 
Carvalho
Titular: Josélia Sant’ana da Silva
Suplente: Joana D’arc Alexandre de 
Abreu Silva
Suplente: Débora Gomes da Silva
Representante dos Estudantes da 
Educação Básica Pública 
Titular: José Luiz da Silva

Titular: Gustavo Baptista
Suplente: Cristiano Alcantara 
Gonçalves
Suplente: Cândida da Conceição 
Correia
Representante do Conselho Municipal 
de Educação 
Titular: Leonardo dos Santos Araújo
Suplente: Alessandra Nascimento 
Celestino 
Representante do Conselho Tutelar 
Titular: Neiva de Carvalho Silva
Suplente Lorraine Dias de Carvalho 
Lage
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO 
RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL DETERMINADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições, 
considerando a comunicação do 
TCE/RJ, por meio do Ofício 
PRS/SSE/CSO n°. 9382/2018, nos 
termos da decisão proferida em sessão 
do Plenário de 24/04/2018, ao apreciar 
o processo TCE/RJ n°. 241.046-6/2014 
que se refere ao Relatório de Auditoria 
Governamental de Fiscalização nº 772, 
RESOLVE:
Art. 1° Fica instaurada TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL, com a finalidade 
de apurar os fatos, identificar os 
responsáveis e quantificar o dano.
Art. 2° A COMISSÃO, responsável pela 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, será 
composta pelos servidores abaixo 
designados e realizará, no prazo de 60 
(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de 
suas atividades rotineiras, os trabalhos 
necessários para apresentação de 
Relatório Conclusivo:

PRESIDENTE: Natália Marques de 
Carvalho – Matrícula n° E-1886 – 
Secretaria de                Obras
MEMBROS:    Iohana Matias Pereira – 
Matrícula n° 024624 – Secretaria de 
Obras                  Leonardo da Silva 
Amaral – Matrícula n° 024700 – 
Secretaria de Obras

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
045/2018 – Processo Licitatório nº 
050/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de empresa especializada 
paraConsultoria Contábil, Treinamento 
de Pessoal, envio do SIGFIS, SISTN, 
etc., atendo à Secretaria Municipal 
Fazenda. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 03 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
046/2018 – Processo Licitatório nº 
051/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Prestações de 
Serviços de Dedetização e 
Desratização das áreas internas e áreas 
externas das Unidades 
Escolares,atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 04 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
047/2018 – Processo Licitatório nº 

052/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Papelaria, Escritório e 
Expediente, atendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” darão no dia 19/07/2018 
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, 03 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 
3.336/2017, QUE DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica alterado art. 24 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Administração, que 
passa a vigorar com supressão dos 
incisos XIII e XV, e também do inciso 
XVII do Parágrafo único.
Da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração 
Art. 24.   Será de competência da 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração:
(...)
XIII - a administração das dotações 
atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema 
central que representa e outras 
atividades correlatas.
(...)
XV- planejar o orçamento municipal, a 
elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos; 
Parágrafo único. O Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração tem por competência:
(...)
XVII - elaborar o Plano Plurianual de 
Investimentos e o Orçamento 
Municipal,  compatibilizando-o  à  Lei  
de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  
como acompanhar sua execução;
Art. 2° - Fica alterado o artigo 25 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que passa a vigorar com 

acréscimo dos incisos XXIX e XXX.
Art. 25.   Será de competência da Secretaria Municipal de Fazenda:
(...)
XXIX - a administração das dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema central que representa e outras atividades 
correlatas;
XXX - planejar o orçamento municipal, a elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos.
Art. 3° - Fica alterado o artigo 26 da Lei Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências do Secretário Municipal de Fazenda, que passa a vigorar com 
acréscimo do inciso VI.
Art. 26. Ao Secretário de Fazenda compete:
(...)
VI - elaborar o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Municipal,  
compatibilizando-o  à  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  como acompanhar 
sua execução.
Art. 4º - Altera o ANEXO I da Lei Municipal n° 3.336/2017, no que se refere a 
estrutura das secretarias Municipais na seguinte forma: 
Parágrafo Primeiro - Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, retirando um cargo de Assessor II desta última e 
incluindo na estrutura da primeira.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 
01/01/2018, revogando qualquer disposição em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de Junho de 2018.
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II - O Procedimento para a 
Manifestação de Interesse
 Art. 8º O PMI será aberto mediante 
publicação de edital de chamamento 
público, a ser promovido pelo órgão ou 
pela entidade que detenha a 
competência prevista no art. 4º, de 
ofício ou por provocação do 
Proponente. 
Art. 9º O PMI será composto das 
seguintes fases: 
I - abertura, por meio de publicação de 
edital de chamamento público; 
II - autorização para a apresentação de 
Estudos Técnicos; e 
III - avaliação, seleção e aprovação. 
Art. 10. O edital de chamamento 
público deverá, no mínimo: 
I - delimitar o escopo, mediante termo 
de referência, dos Estudos Técnicos; 
II - indicar: 
a) diretrizes e premissas do projeto 
que orientem sua elaboração com 
vistas ao atendimento do interesse 
público; 
b) prazo máximo e forma para 
apresentação de requerimento de 
autorização para participar do 
procedimento; 
c) prazo máximo para apresentação de 
Estudos Técnicos, contado da data de 
publicação da autorização e 
compatível com a abrangência dos 
estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas 
d) valor nominal máximo para eventual 
ressarcimento; 
e) critérios para qualificação, análise e 
aprovação de requerimento de 
autorização para apresentação de 
Estudos Técnicos; 
f) critérios objetivos para avaliação e 
seleção dos Estudos Técnicos, nos 
termos do art. 17; e 
g) a contraprestação pública admitida, 
no caso de parceria públicoprivada, 
sempre que for possível estimar, ainda 
que sob a forma de percentual; 
III - divulgar as informações públicas 
disponíveis para a realização de 
Estudos Técnicos, e
 IV - ser objeto de ampla publicidade, 
por meio de publicação no Diário 
Oficial e no sítio na internet dos órgãos 
e entidades a que se refere o art. 4º. 
§ 1º Para fins de definição do objeto e 
do escopo dos Estudos Técnicos, o 
órgão ou a entidade solicitante 
avaliará, em cada caso, a conveniência 
e a oportunidade de reunir parcelas 
fracionáveis em um mesmo PMI para 
assegurar, entre outros aspectos, 
economia de escala, coerência de 
estudos relacionados a determinado 
setor, padronização ou celeridade do 
processo. 
§ 2º A delimitação de escopo a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
poderá se restringir à indicação do 
problema a ser resolvido por meio do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º, deixando ao Requerente a 

possibilidade de sugerir diferentes 
meios para sua solução. 
§ 3º O prazo para apresentação de 
requerimento de autorização não será 
inferior a vinte dias, contado da data de 
publicação do edital. 
§ 4º Poderão ser estabelecidos no 
edital de chamamento público prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
§ 5º O edital de chamamento público 
poderá condicionar o ressarcimento 
dos Estudos Técnicos à necessidade de 
sua atualização e de sua adequação, 
até a abertura da licitação do 
empreendimento, em decorrência, 
entre outros aspectos, de: 
I - alteração de premissas regulatórias 
e de atos normativos aplicáveis; 
II - recomendações e determinações 
dos órgãos de controle; ou 
III - contribuições provenientes de 
consulta e audiência pública. 
§ 6º No caso de PMI precedida de MIP, 
deverá constar do edital de 
chamamento público o nome do 
Proponente que motivou a abertura do 
processo. 
Art. 11. O valor nominal máximo para 
eventual ressarcimento dos Estudos 
Técnicos: 
I - será fundamentado em prévia 
justificativa técnica, que poderá 
basear-se na complexidade dos 
estudos ou na elaboração de estudos 
similares; e 
II - não ultrapassará, em seu conjunto, 
dois inteiros e cinco décimos por cento 
do valor total estimado previamente 
pela Administração Pública para os 
investimentos necessários à 
implementação do empreendimento 
ou para os gastos necessários à 
operação e à manutenção do 
empreendimento durante o período de 
vigência do contrato, o que for maior. 
Art. 12. O requerimento de autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos conterá as seguintes 
informações: 
I - qualificação completa, que permita a 
identificação do Requerente e a sua 
localização para eventual envio de 
notificações, informações, erratas e 
respostas a pedidos de 
esclarecimentos, com: 
a) nome completo; 
b) inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física - CPF ou no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) cargo, profissão ou ramo de 
atividade; 
d) endereço; e 
e) endereço eletrônico; 
II - demonstração de experiência na 
realização de Estudos Técnicos 
similares aos solicitados; 
III - detalhamento das atividades que 
pretende realizar, considerado o 
escopo dos Estudos Técnicos definidos 

na solicitação, inclusive com a 
apresentação de cronograma que 
indique as datas de conclusão de cada 
etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos; 
IV - indicação de valor do 
ressarcimento pretendido, 
acompanhado de informações e 
parâmetros de custos utilizados para 
sua definição; e 
V - declaração de transferência à 
Administração Pública dos direitos 
associados aos Estudos Técnicos 
selecionados. 
§ 1º Qualquer alteração da qualificação 
do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada ao órgão 
ou à entidade solicitante. 
§ 2º A demonstração de experiência a 
que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderá consistir na juntada de 
documentos que comprovem as 
qualificações técnicas de profissionais 
vinculados ao interessado, observado o 
disposto no § 4º. 
§ 3º Fica facultado aos interessados a 
que se refere o caput se associarem 
para apresentação de Estudos 
Técnicos em conjunto, hipótese em 
que deverá ser feita a indicação das 
empresas responsáveis pela 
interlocução com a Administração 
Pública e indicada a proporção da 
repartição do eventual valor devido a 
título de ressarcimento. 
§ 4º O Autorizado poderá contratar 
terceiros, sem prejuízo das 
responsabilidades previstas no edital 
de chamamento público do PMI. 
§ 5º O Proponente que tiver 
apresentado MIP, na forma do art. 6º 
deste Decreto, que tenha provocado 
abertura de PMI relativa ao objeto 
abordado deverá requerer autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, na forma do caput e incisos 
deste artigo. 
CAPÍTULO III - A AUTORIZAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 13. A autorização para 
apresentação de Estudos Técnicos: 
I - será conferida sem exclusividade; 
II - não gerará direito de preferência no 
processo licitatório do 
empreendimento; 
III - não obrigará o Poder Público a 
realizar licitação; 
IV - não implicará, por si só, direito a 
ressarcimento de valores envolvidos 
em sua elaboração; e 
V - será pessoal e intransferível. 
§ 1º A autorização para a realização de 
Estudos Técnicos não implica, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade 
da Administração Pública perante 
terceiros por atos praticados por 
pessoa autorizada. 
§ 2º Na elaboração do termo de 
autorização, a autoridade competente 
reproduzirá as condições estabelecidas 
na solicitação e poderá especificá-las, 

inclusive quanto às atividades a serem 
desenvolvidas, ao limite nominal para 
eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
Art. 14. A autorização poderá ser: 
I - cassada, em caso de 
descumprimento de seus termos, 
inclusive na hipótese de inobservância 
do prazo para reapresentação 
determinado pelo órgão ou pela 
entidade solicitante, tendo em vista o 
disposto no § 2º do art. 16, e de não 
atendimento da legislação aplicável; 
II - revogada, em caso de: 
a) perda de interesse do Poder Público 
nos empreendimentos de que trata o 
art. 1º; e 
b) desistência por parte do Autorizado, 
a ser apresentada, a qualquer tempo, 
por meio de comunicação ao órgão ou 
à entidade solicitante por escrito;
 III - anulada, em caso de vício no 
procedimento regulado por este 
Decreto ou por outros motivos 
previstos na legislação; ou 
IV - tornada sem efeito, em caso de 
superveniência de dispositivo legal 
que, por qualquer motivo, impeça o 
recebimento dos Estudos Técnicos. 

§ 1º O Autorizado será comunicado da 
ocorrência das hipóteses previstas 
neste artigo. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento 
dos termos da autorização, caso não 
haja regularização no prazo estipulado, 
que não excederá 10 (dez) dias, 
contado da data da comunicação, o 
autorizado terá sua autorização 
cassada. 
§ 3º Os casos previstos neste artigo 
não geram direito de ressarcimento 
dos valores envolvidos na elaboração 
de Estudos Técnicos. 
§ 4º Contado o prazo de trinta dias da 
data da comunicação prevista nos §§ 1º 
e 2º, os documentos eventualmente 
encaminhados ao órgão ou à entidade 
solicitante que não tenham sido 
retirados pelo autorizado poderão ser 
destruídos. 
Art. 15. O Poder Público poderá realizar 
reuniões com o Autorizado e quaisquer 
interessados na realização de 
chamamento público, sempre que 
entender que possam contribuir para a 
melhor compreensão do objeto e para 
a obtenção de Estudos Técnicos mais 
adequados aos empreendimentos de 
que trata o art. 1º. 
Parágrafo único. Os tópicos discutidos 
nas reuniões de que trata o caput deste 
artigo deverão constar em ata assinada 
pelos participantes, identificados no 
documento. 
CAPÍTULO IV - A AVALIAÇÃO, 
SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS 
ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 16. A avaliação e a seleção dos 

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições legais, 
previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 
da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 
estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue:
a) No dia 06 de julho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais a partir das 13 
horas. 
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário em especial o 
disposto no decreto n° 1.593 de 28 de 
junho de 2018.

DISPÕE SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE PRIVADO E O 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE NA APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS A SEREM 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL,  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, e tendo em 

vista as transformações 
experimentadas pela Administração 
Pública, com a adoção de práticas 
informadas pela busca de maior 
transparência e consensualidade na 
relação com os administrados, o 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
combinado com o art. 21, da Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
com art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 
07 de julho de 1995, bem como o 
disposto no art. 2º da Lei Federal 11.922 
de 13 de abril de 2009,  que conferem a 
potenciais interessados em contratos 
de concessões de serviços públicos e 
contratos de parcerias 
público-privadas a possibilidade de 
apresentação de projetos e estudos de 
utilidade para a futura licitação, 
assegurando-se correspondente 
ressarcimento, arcado pelo vencedor 
da licitação e a conveniência de 
disciplinar, em único ato normativo, 
procedimento para o recebimento de 
Estudos Técnicos que contenha os 
requisitos exigidos dos interessados e 
definição do rito com vistas à seleção 
de proposta, bem como estipulação de 
critérios de avaliação e enunciação de 
parâmetros para fins de ressarcimento,  
DECRETA: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidos a 
Manifestação de Interesse Privado - 
MIP e o Procedimento de Manifestação 
de Interesse - PMI a serem observados 
na apresentação de Estudos Técnicos, 
com a finalidade de subsidiar a 
Administração Pública Municipal na 
estruturação de empreendimentos 
objetos de concessão de obra pública, 
concessão ou permissão de serviços 
públicos, de parceria público-privada 
ou de concessão de uso. 
Art. 2º A abertura dos procedimentos 
previstos no art. 1º é facultativa para a 
Administração Pública. 
Art. 3º Os procedimentos previstos no 
art. 1º poderão ser aplicados à 
atualização, complementação ou 
revisão de Estudos Técnicos já 
elaborados. 
Art. 4º A competência para abertura, 
autorização e aprovação de PMI e 
recebimento de MIP será exercida pela 
autoridade máxima ou pelo corpo 
colegiado máximo do órgão ou 
entidade da Administração Pública 
Municipal competente para proceder à 
licitação do empreendimento ou para a 
elaboração dos Estudos Técnicos a que 
se refere o art. 1º. 
Art. 5º Para fins desse Decreto, 
considera-se: 
I - Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI: procedimento, 
contemplando a publicação de edital 

de chamamento público e autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, a ser observado pelos 
particulares e pela Administração 
Pública Municipal, com a finalidade de 
subsidiar a administração pública na 
estruturação dos empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
II - Manifestação de Interesse Privado - 
MIP: manifestação espontânea de 
iniciativa de proponente, anterior à 
publicação de chamamento público, na 
forma do art. 6º deste Decreto, com 
vistas à apresentação de Estudos 
Técnicos aptos a subsidiar a 
administração pública na estruturação 
de empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
III - Concessão de obra pública: 
delegação contratual da construção, 
prevista na Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
IV - Parceria Público-Privada - PPP: 
delegação de serviço público, na 
modalidade patrocinada e 
administrativa, prevista na Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
V - Concessão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VI - Permissão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VII - Concessão de Uso: contrato de 
utilização de bem público, previsto na 
ALÍNEA g do artigo 95, da Lei Orgânica 
Municipal; 
VIII - Proponente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que apresenta MIP, na forma do art. 6º; 
IX - Requerente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que, em atendimento ao edital de 
chamamento público, apresenta no 
PMI requerimento de autorização para 
oferecer Estudos Técnicos com a 
finalidade de subsidiar a Administração 
Pública na estruturação de 
empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
X - Autorizado: pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado que, em 
atendimento ao edital de chamamento 
público, é autorizada a oferecer 
Estudos Técnicos com a finalidade de 
subsidiar a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XI - Edital de Chamamento Público: ato 
que se destina a convocar eventuais 
interessados em apresentar Estudos 
Técnicos, com a finalidade de subsidiar 
a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XII - Requerimento de Autorização: 
solicitação do Requerente, em 

atendimento a edital de chamamento 
público, de autorização para a 
realização de Estudos Técnicos; 
CAPÍTULO II
- Seção I - Manifestação de Interesse 
Privado – MIP
Art. 6º Qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, 
denominada de Proponente, poderá 
apresentar MIP dirigida à autoridade 
referida no art. 4º, com vistas a propor 
a abertura de PMI. 
Parágrafo único. A MIP conterá a 
descrição do projeto, com o 
detalhamento das necessidades 
públicas a serem atendidas e do escopo 
dos Estudos Técnicos necessários à 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º. 
Art. 7º Recebida a MIP pela autoridade 
definida no art. 4º, poderá ser iniciado o 
PMI, na forma da Seção seguinte. Seção 

Estudos Técnicos apresentados serão 
efetuadas por comissão designada 
pelo órgão ou pela entidade solicitante. 
§ 1º O órgão ou a entidade solicitante 
poderá, a seu critério, abrir prazo para 
reapresentação de Estudos Técnicos, 
caso necessitem de detalhamentos ou 
correções, que deverão estar 
expressamente indicados no ato de 
reabertura de prazo. 
§ 2º A não reapresentação em prazo 
indicado pelo órgão ou pela entidade 
solicitante implicará a cassação da 
autorização. 
Art. 17. Os critérios objetivos para 
avaliação e seleção dos estudos 
técnicos serão especificados no edital 
de chamamento público e 
considerarão: 
I - a observância de diretrizes e 
premissas definidas pelo órgão ou pela 
entidade a que se refere o art. 4º; 
II - a consistência e a coerência das 
informações que subsidiaram sua 
realização; 
III - a adoção das melhores técnicas de 
elaboração, segundo normas e 
procedimentos científicos pertinentes, 
e a utilização de equipamentos e 
processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
IV - a compatibilidade com a legislação 
aplicável ao setor e com as normas 
técnicas emitidas pelos órgãos e pelas 
entidades competentes; 
V - a demonstração comparativa de 
custo e benefício da proposta do 
empreendimento em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, na 
hipótese prevista no § 2º do art. 10; e 
VI - o impacto socioeconômico da 
proposta para o empreendimento, se 
aplicável. 
Art. 18. Nenhum dos Estudos Técnicos 
selecionados vincula a Administração 
Pública e cabe a seus órgãos técnicos e 
jurídicos avaliar, opinar e aprovar a 
legalidade, a consistência e a 
suficiência dos projetos, 
levantamentos, investigações e 
estudos eventualmente apresentados. 
Art. 19. Os Estudos Técnicos poderão 
ser rejeitados: 
I - parcialmente, caso em que os 
valores de ressarcimento serão 
apurados apenas em relação às 
informações efetivamente utilizadas 
em eventual licitação; ou 
II - totalmente, caso em que, ainda que 
haja licitação para contratação do 
empreendimento, não haverá 
ressarcimento pelas despesas 
efetuadas. 
Parágrafo único. Na hipótese de a 
comissão entender que nenhum dos 
Estudos Técnicos apresentados atende 
satisfatoriamente à autorização, não 
selecionará qualquer deles para 
utilização em futura licitação, caso em 
que todos os documentos 
apresentados poderão ser destruídos 
se não forem retirados no prazo de 

trinta dias, contado da data de 
publicação da decisão. 
Art. 20. O órgão ou a entidade 
solicitante publicará o resultado do 
procedimento de seleção nos meios de 
comunicação a que se refere o inciso IV 
do art. 10. 
Art. 21. Os Estudos Técnicos somente 
serão divulgados após a decisão 
administrativa, nos termos do § 3º do 
art. 7º da Lei nº 12.527 , de 18 de 
novembro de 2011. 
Art. 22. Concluída a seleção dos 
Estudos Técnicos, aqueles que tiverem 
sido selecionados terão os valores 
apresentados para eventual 
ressarcimento, apurados pela 
comissão. 
§ 1º Caso a comissão conclua pela não 
conformidade dos Estudos Técnicos 
apresentados com aqueles 
originalmente propostos e autorizados, 
deverá arbitrar o montante nominal 
para eventual ressarcimento com a 
devida fundamentação. 
§ 2º O valor arbitrado pela comissão 
poderá ser rejeitado pelo interessado, 
hipótese em que não serão utilizadas 
as informações contidas nos 
documentos selecionados, os quais 
poderão ser destruídos se não 
retirados no prazo de trinta dias, 
contado da data de rejeição. 
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, fica 
facultado à comissão selecionar outros 
Estudos Técnicos entre aqueles 
apresentados. 
§ 4º O valor arbitrado pela comissão 
deverá ser aceito por escrito, com 
expressa renúncia a outros valores 
pecuniários. 
§ 5º Concluída a seleção de que trata o 
caput deste artigo, a comissão poderá 
solicitar correções e alterações dos 
Estudos Técnicos sempre que 
necessárias para atender a demandas 
de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos de que 
trata o art. 1º. 
§ 6º Na hipótese de alterações 
previstas no § 5º, o autorizado poderá 
apresentar novos valores para o 
eventual ressarcimento de que trata o 
caput, observado o que dispõe o art. 
10º, inciso II, alínea d, deste Decreto. 
Art. 23. Após a aprovação pela 
Comissão, os Estudos Técnicos 
selecionados serão encaminhados à 
autoridade a que se refere o art. 4º 
deste Decreto, que decidirá sobre a 
abertura de licitação, observadas as 
disposições legais aplicáveis a cada 
espécie de contratação. 
Art. 24. Os valores relativos aos 
Estudos Técnicos selecionados, nos 
termos deste Decreto, serão 
ressarcidos ao Autorizado 
exclusivamente pelo vencedor da 
licitação, desde que estes tenham sido 
efetivamente utilizados no certame. 
Art. 25. O edital do procedimento 
licitatório para contratação do 

empreendimento de que trata o art. 1º 
conterá obrigatoriamente cláusula que 
condicione a assinatura do contrato 
pelo vencedor da licitação ao 
ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração de Estudos Técnicos 
utilizados na licitação. 
Art. 26. Os autores ou responsáveis 
economicamente pelos Estudos 
Técnicos apresentados nos termos 
deste Decreto poderão participar 
direta ou indiretamente da licitação ou 
da execução de obras ou serviços, 
exceto se houver, de forma justificada, 
disposição em contrário no edital de 
abertura do chamamento público do 
PMI. 
§ 1º Considera-se economicamente 
responsável a pessoa que tenha 
contribuído financeiramente, por 
qualquer meio e montante, para 
custeio da elaboração de Estudos 
Técnicos a serem utilizados em 
licitação para contratação do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º. 
§ 2º Equiparam-se aos autores do 
projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico do 
autorizado. 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

DESIGNA OS MEMBROS DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DAS 
PROPOSTAS DO PMI DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e 
com fundamento no inciso IX do artigo 
67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 
da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, sob a 
presidência do primeiro nominado, a 
seguinte Comissão Especial de 
Avaliação e Acompanhamento das 
Propostas do PMI do Chamamento 
Público 003/2018 conforme se segue:
I -  Samuel Carneiro Broilo
II - Cláudio Ribeiro Teixeira
III - Simone Couto Protógenes 
Guimarães
Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 20 DE JUNHO DE 
2018.

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR R.A.M. MARQUES 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO Composição do Quadro geral 
de Registro de Preços para eventuais 
para eventuais fornecimentos de 
materiais e equipamentos para o 
SAMU, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
validade do Registro de Preços será de 
12 meses.
VALOR R$ 33.300,00 trinta e três 
mil e trezentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR  G E R M A N O 
GUIMARÃES TAVARES 11306596742
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
contratações de empresas 
especializadas em prestação de 
serviços de sonorização fixa e volante, 
atendendo às necessidades das 
Secretaris Municipais de Assistência 
Social e Secrecretaria Municipal de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 71.800,00 setenta e um 
mil e oitocentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL
DETENTOR DIMARCA AMBIENTAL 
COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 159.000,00 cento e 
cinqüenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR CONTEMIX COMÉRCIO RJ 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 58.912,00 cinqüenta e 
oito mil novecentos e doze reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR REFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR DISTRIBUIDORA DE 
PNEUS MIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 

aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 169.000,00 cento e 
sessenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 80.550,00 oitenta mil 
quinhentos e cinqüenta reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
prestações de serviços de 
Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem de veículos, atendo às 
necessidades das Secretaria Municipais 
de: Transporte, Obras e Projetos; 

Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 78.565,30 setenta e 
oito mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta centavos
VIGÊNCIA 21/06/2018 A 
21/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO Contratação, em caráter 
emergencial, da empresa POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA, CNPJ nº 
27.034.164/0001-96, para 
fornecimento de 950 litros de Gasolina 
Comum e 1.900 litros de Óleo S10, 
destinados à Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de Educação, 
conforme Dispensa de Licitação nº 
006/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93.
VALOR R$ 11.397,15 onze mil, 
trezentos e noventa e sete reais e 
quinze centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
C O N T R A T A D A I R M Ã O S 
VASCONCELOS LTDA-EPP
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Contratação de empresa 
especializada para execução da Obra 
de Construção de Construção de 
Unidade Básica de Saúde - UBS, no 
Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, 
com fornecimento de materiais e mão 
de obra por conta da empresa 
contratada, conforme Projetos, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR R$ 556.345,08 quinhentos e 
cinquenta e seis mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA S E B A S T I Ã O 

EUSTÁQUIO COELHO-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A S 
DIVERSAS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE 
INTERNET E INTRANET VLAN LAN TO 
LAN PARA ATENDER TODA A 
ESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
SECRTARIAS, ESCOLAS, UBS, 
SETORES E DEPARTAMENTOS 
EXTERNOS E WI-FI PÚBLICO
VALOR R$ 113.616,00 cento e treze 
mil seiscentos e dezesseis reais
VIGÊNCIA 19/06/2018 A 
19/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA AMIGÃO PARAÍBA DO SUL 
LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE 
MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM E 
80.000 (OITENTA MIL) LITROS DE 
ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 
30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ QUE SEJA 
REALIZADO E HOMOLOGADO O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 
– PREGÃO PRESENCIAL NC 039/2018, 
CUJA DATA DE REALIZAÇÃO DO 
CERTAME ESTÁ AGENDADA PARA O 
DIA 03DE JUNHO DE
2018 ÀS 10:00 HORAS, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL/RJ, ATRAVÉS DA EMPRERSA 
POSTO DE GASOLINA AMIGÃO 
PARAÍBA DO SUL LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O  NÚMERO 
04.953.211/0001-08.
VALOR R$ 359.700,00 Trezentos e 
cinquenta e nove mil e setecentos reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
26/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA CTTC-RJ LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE GOVERNO
0BJETO Serviço locação de Ônibus 
com capacidade de 32 a 38 
passageiros, para prestação de serviço 

de Transporte Coletivo de Passageiros 
no perímetro urbano do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, pelo período de 90 
(noventa) dias, compreendendo 
locação de 12 (doze) ônibus urbanos 
com catraca e acessibilidade, com mão 
de obra de dois Motoristas, conforme 
Termo de Referência.
VALOR R$ 569.520,00 quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
25/09/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

PORTARIAS

PORTARIA Nº 090/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais,
 R E S O L V E:
  N O M E A R os 
membros abaixo relacionados para 
constituírem o Conselho do FUNDEB 
(Conselho Municipal do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) no período 
de 28/06/2018 à 28/06/2020 de 
acordo com a Lei Federal nº 11.494 de 
20 de junho de 2007. 
Representante do Poder Executivo 
Municipal 
Titular: Aline Lourenço Albuquerque da 
Silva
Suplente: Lidiane do Nascimento Fonte 
Representante do Poder Municipal da 
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosângela Aparecida de 
Oliveira Lima Fonseca
Suplente: Cleone Lameck Pinheiro
Representante dos Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino 
Titular: Marilena Rivello da Costa
Suplente: Silvana de Abreu Corrêa
Representante dos Professores das 
Escolas Públicas Municipais
Titular: Neuza Eli da Costa
Suplente: Juliana Vilela Barros Rocha 
Santos
Representante dos Servidores Técnico 
Administrativos das Escolas Pública 
Municipais
Titular: Roberta dos Santos Silva 
Oliveira
Suplente: Marta Damiana Moreira da 
Silva 
Representante dos Pais das Escolas 
Públicas Municipais
Titular: Maria das Dores Dias de 
Carvalho
Titular: Josélia Sant’ana da Silva
Suplente: Joana D’arc Alexandre de 
Abreu Silva
Suplente: Débora Gomes da Silva
Representante dos Estudantes da 
Educação Básica Pública 
Titular: José Luiz da Silva

Titular: Gustavo Baptista
Suplente: Cristiano Alcantara 
Gonçalves
Suplente: Cândida da Conceição 
Correia
Representante do Conselho Municipal 
de Educação 
Titular: Leonardo dos Santos Araújo
Suplente: Alessandra Nascimento 
Celestino 
Representante do Conselho Tutelar 
Titular: Neiva de Carvalho Silva
Suplente Lorraine Dias de Carvalho 
Lage
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO DE 
2018

PORTARIA Nº 091/2018
DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO 
RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL DETERMINADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições, 
considerando a comunicação do 
TCE/RJ, por meio do Ofício 
PRS/SSE/CSO n°. 9382/2018, nos 
termos da decisão proferida em sessão 
do Plenário de 24/04/2018, ao apreciar 
o processo TCE/RJ n°. 241.046-6/2014 
que se refere ao Relatório de Auditoria 
Governamental de Fiscalização nº 772, 
RESOLVE:
Art. 1° Fica instaurada TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL, com a finalidade 
de apurar os fatos, identificar os 
responsáveis e quantificar o dano.
Art. 2° A COMISSÃO, responsável pela 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, será 
composta pelos servidores abaixo 
designados e realizará, no prazo de 60 
(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de 
suas atividades rotineiras, os trabalhos 
necessários para apresentação de 
Relatório Conclusivo:

PRESIDENTE: Natália Marques de 
Carvalho – Matrícula n° E-1886 – 
Secretaria de                Obras
MEMBROS:    Iohana Matias Pereira – 
Matrícula n° 024624 – Secretaria de 
Obras                  Leonardo da Silva 
Amaral – Matrícula n° 024700 – 
Secretaria de Obras

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO DE 
2018

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
045/2018 – Processo Licitatório nº 
050/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de empresa especializada 
paraConsultoria Contábil, Treinamento 
de Pessoal, envio do SIGFIS, SISTN, 
etc., atendo à Secretaria Municipal 
Fazenda. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 03 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
046/2018 – Processo Licitatório nº 
051/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Prestações de 
Serviços de Dedetização e 
Desratização das áreas internas e áreas 
externas das Unidades 
Escolares,atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 04 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
047/2018 – Processo Licitatório nº 

052/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Papelaria, Escritório e 
Expediente, atendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” darão no dia 19/07/2018 
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, 03 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

LEI

LEI N° 3.462, DE 21 DE JUNHO DE 
2018
ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 
3.336/2017, QUE DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica alterado art. 24 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Administração, que 
passa a vigorar com supressão dos 
incisos XIII e XV, e também do inciso 
XVII do Parágrafo único.
Da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração 
Art. 24.   Será de competência da 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração:
(...)
XIII - a administração das dotações 
atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema 
central que representa e outras 
atividades correlatas.
(...)
XV- planejar o orçamento municipal, a 
elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos; 
Parágrafo único. O Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração tem por competência:
(...)
XVII - elaborar o Plano Plurianual de 
Investimentos e o Orçamento 
Municipal,  compatibilizando-o  à  Lei  
de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  
como acompanhar sua execução;
Art. 2° - Fica alterado o artigo 25 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que passa a vigorar com 

acréscimo dos incisos XXIX e XXX.
Art. 25.   Será de competência da Secretaria Municipal de Fazenda:
(...)
XXIX - a administração das dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema central que representa e outras atividades 
correlatas;
XXX - planejar o orçamento municipal, a elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos.
Art. 3° - Fica alterado o artigo 26 da Lei Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências do Secretário Municipal de Fazenda, que passa a vigorar com 
acréscimo do inciso VI.
Art. 26. Ao Secretário de Fazenda compete:
(...)
VI - elaborar o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Municipal,  
compatibilizando-o  à  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  como acompanhar 
sua execução.
Art. 4º - Altera o ANEXO I da Lei Municipal n° 3.336/2017, no que se refere a 
estrutura das secretarias Municipais na seguinte forma: 
Parágrafo Primeiro - Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, retirando um cargo de Assessor II desta última e 
incluindo na estrutura da primeira.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 
01/01/2018, revogando qualquer disposição em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de Junho de 2018.



II - O Procedimento para a 
Manifestação de Interesse
 Art. 8º O PMI será aberto mediante 
publicação de edital de chamamento 
público, a ser promovido pelo órgão ou 
pela entidade que detenha a 
competência prevista no art. 4º, de 
ofício ou por provocação do 
Proponente. 
Art. 9º O PMI será composto das 
seguintes fases: 
I - abertura, por meio de publicação de 
edital de chamamento público; 
II - autorização para a apresentação de 
Estudos Técnicos; e 
III - avaliação, seleção e aprovação. 
Art. 10. O edital de chamamento 
público deverá, no mínimo: 
I - delimitar o escopo, mediante termo 
de referência, dos Estudos Técnicos; 
II - indicar: 
a) diretrizes e premissas do projeto 
que orientem sua elaboração com 
vistas ao atendimento do interesse 
público; 
b) prazo máximo e forma para 
apresentação de requerimento de 
autorização para participar do 
procedimento; 
c) prazo máximo para apresentação de 
Estudos Técnicos, contado da data de 
publicação da autorização e 
compatível com a abrangência dos 
estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas 
d) valor nominal máximo para eventual 
ressarcimento; 
e) critérios para qualificação, análise e 
aprovação de requerimento de 
autorização para apresentação de 
Estudos Técnicos; 
f) critérios objetivos para avaliação e 
seleção dos Estudos Técnicos, nos 
termos do art. 17; e 
g) a contraprestação pública admitida, 
no caso de parceria públicoprivada, 
sempre que for possível estimar, ainda 
que sob a forma de percentual; 
III - divulgar as informações públicas 
disponíveis para a realização de 
Estudos Técnicos, e
 IV - ser objeto de ampla publicidade, 
por meio de publicação no Diário 
Oficial e no sítio na internet dos órgãos 
e entidades a que se refere o art. 4º. 
§ 1º Para fins de definição do objeto e 
do escopo dos Estudos Técnicos, o 
órgão ou a entidade solicitante 
avaliará, em cada caso, a conveniência 
e a oportunidade de reunir parcelas 
fracionáveis em um mesmo PMI para 
assegurar, entre outros aspectos, 
economia de escala, coerência de 
estudos relacionados a determinado 
setor, padronização ou celeridade do 
processo. 
§ 2º A delimitação de escopo a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
poderá se restringir à indicação do 
problema a ser resolvido por meio do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º, deixando ao Requerente a 

possibilidade de sugerir diferentes 
meios para sua solução. 
§ 3º O prazo para apresentação de 
requerimento de autorização não será 
inferior a vinte dias, contado da data de 
publicação do edital. 
§ 4º Poderão ser estabelecidos no 
edital de chamamento público prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
§ 5º O edital de chamamento público 
poderá condicionar o ressarcimento 
dos Estudos Técnicos à necessidade de 
sua atualização e de sua adequação, 
até a abertura da licitação do 
empreendimento, em decorrência, 
entre outros aspectos, de: 
I - alteração de premissas regulatórias 
e de atos normativos aplicáveis; 
II - recomendações e determinações 
dos órgãos de controle; ou 
III - contribuições provenientes de 
consulta e audiência pública. 
§ 6º No caso de PMI precedida de MIP, 
deverá constar do edital de 
chamamento público o nome do 
Proponente que motivou a abertura do 
processo. 
Art. 11. O valor nominal máximo para 
eventual ressarcimento dos Estudos 
Técnicos: 
I - será fundamentado em prévia 
justificativa técnica, que poderá 
basear-se na complexidade dos 
estudos ou na elaboração de estudos 
similares; e 
II - não ultrapassará, em seu conjunto, 
dois inteiros e cinco décimos por cento 
do valor total estimado previamente 
pela Administração Pública para os 
investimentos necessários à 
implementação do empreendimento 
ou para os gastos necessários à 
operação e à manutenção do 
empreendimento durante o período de 
vigência do contrato, o que for maior. 
Art. 12. O requerimento de autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos conterá as seguintes 
informações: 
I - qualificação completa, que permita a 
identificação do Requerente e a sua 
localização para eventual envio de 
notificações, informações, erratas e 
respostas a pedidos de 
esclarecimentos, com: 
a) nome completo; 
b) inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física - CPF ou no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) cargo, profissão ou ramo de 
atividade; 
d) endereço; e 
e) endereço eletrônico; 
II - demonstração de experiência na 
realização de Estudos Técnicos 
similares aos solicitados; 
III - detalhamento das atividades que 
pretende realizar, considerado o 
escopo dos Estudos Técnicos definidos 

na solicitação, inclusive com a 
apresentação de cronograma que 
indique as datas de conclusão de cada 
etapa e a data final para a entrega dos 
trabalhos; 
IV - indicação de valor do 
ressarcimento pretendido, 
acompanhado de informações e 
parâmetros de custos utilizados para 
sua definição; e 
V - declaração de transferência à 
Administração Pública dos direitos 
associados aos Estudos Técnicos 
selecionados. 
§ 1º Qualquer alteração da qualificação 
do interessado deverá ser 
imediatamente comunicada ao órgão 
ou à entidade solicitante. 
§ 2º A demonstração de experiência a 
que se refere o inciso II do caput deste 
artigo poderá consistir na juntada de 
documentos que comprovem as 
qualificações técnicas de profissionais 
vinculados ao interessado, observado o 
disposto no § 4º. 
§ 3º Fica facultado aos interessados a 
que se refere o caput se associarem 
para apresentação de Estudos 
Técnicos em conjunto, hipótese em 
que deverá ser feita a indicação das 
empresas responsáveis pela 
interlocução com a Administração 
Pública e indicada a proporção da 
repartição do eventual valor devido a 
título de ressarcimento. 
§ 4º O Autorizado poderá contratar 
terceiros, sem prejuízo das 
responsabilidades previstas no edital 
de chamamento público do PMI. 
§ 5º O Proponente que tiver 
apresentado MIP, na forma do art. 6º 
deste Decreto, que tenha provocado 
abertura de PMI relativa ao objeto 
abordado deverá requerer autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, na forma do caput e incisos 
deste artigo. 
CAPÍTULO III - A AUTORIZAÇÃO 
PARA A APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 13. A autorização para 
apresentação de Estudos Técnicos: 
I - será conferida sem exclusividade; 
II - não gerará direito de preferência no 
processo licitatório do 
empreendimento; 
III - não obrigará o Poder Público a 
realizar licitação; 
IV - não implicará, por si só, direito a 
ressarcimento de valores envolvidos 
em sua elaboração; e 
V - será pessoal e intransferível. 
§ 1º A autorização para a realização de 
Estudos Técnicos não implica, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade 
da Administração Pública perante 
terceiros por atos praticados por 
pessoa autorizada. 
§ 2º Na elaboração do termo de 
autorização, a autoridade competente 
reproduzirá as condições estabelecidas 
na solicitação e poderá especificá-las, 

inclusive quanto às atividades a serem 
desenvolvidas, ao limite nominal para 
eventual ressarcimento e aos prazos 
intermediários para apresentação de 
informações e relatórios de andamento 
no desenvolvimento de Estudos 
Técnicos. 
Art. 14. A autorização poderá ser: 
I - cassada, em caso de 
descumprimento de seus termos, 
inclusive na hipótese de inobservância 
do prazo para reapresentação 
determinado pelo órgão ou pela 
entidade solicitante, tendo em vista o 
disposto no § 2º do art. 16, e de não 
atendimento da legislação aplicável; 
II - revogada, em caso de: 
a) perda de interesse do Poder Público 
nos empreendimentos de que trata o 
art. 1º; e 
b) desistência por parte do Autorizado, 
a ser apresentada, a qualquer tempo, 
por meio de comunicação ao órgão ou 
à entidade solicitante por escrito;
 III - anulada, em caso de vício no 
procedimento regulado por este 
Decreto ou por outros motivos 
previstos na legislação; ou 
IV - tornada sem efeito, em caso de 
superveniência de dispositivo legal 
que, por qualquer motivo, impeça o 
recebimento dos Estudos Técnicos. 

§ 1º O Autorizado será comunicado da 
ocorrência das hipóteses previstas 
neste artigo. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento 
dos termos da autorização, caso não 
haja regularização no prazo estipulado, 
que não excederá 10 (dez) dias, 
contado da data da comunicação, o 
autorizado terá sua autorização 
cassada. 
§ 3º Os casos previstos neste artigo 
não geram direito de ressarcimento 
dos valores envolvidos na elaboração 
de Estudos Técnicos. 
§ 4º Contado o prazo de trinta dias da 
data da comunicação prevista nos §§ 1º 
e 2º, os documentos eventualmente 
encaminhados ao órgão ou à entidade 
solicitante que não tenham sido 
retirados pelo autorizado poderão ser 
destruídos. 
Art. 15. O Poder Público poderá realizar 
reuniões com o Autorizado e quaisquer 
interessados na realização de 
chamamento público, sempre que 
entender que possam contribuir para a 
melhor compreensão do objeto e para 
a obtenção de Estudos Técnicos mais 
adequados aos empreendimentos de 
que trata o art. 1º. 
Parágrafo único. Os tópicos discutidos 
nas reuniões de que trata o caput deste 
artigo deverão constar em ata assinada 
pelos participantes, identificados no 
documento. 
CAPÍTULO IV - A AVALIAÇÃO, 
SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS 
ESTUDOS TÉCNICOS
Art. 16. A avaliação e a seleção dos 

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
NOS DIAS EM QUE A SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL 
PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 
FIFA 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições legais, 
previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 
da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que as festividades 
da Copa do Mundo são objeto de 
grande movimentação nacional e que 
as Secretarias Municipais já se 
adequaram ao ponto facultativo, sem 
prejuízo dos serviços prestados à 
população Sul Paraibana;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado que o 
expediente nas repartições públicas 
estaduais, nos dias em que a seleção 
Brasileira de Futebol participar da copa 
do mundo FIFA 2018, na forma que 
segue:
a) No dia 06 de julho de 2018 
(sexta-feira) fica considerado 
facultativo o ponto nas repartições 
públicas municipais a partir das 13 
horas. 
Parágrafo Primeiro: Nas repartições 
cujas atividades não possam ser 
suspensas, em virtude de exigências 
técnicas ou por motivo de interesse 
público, o expediente será definido 
pelos respectivos responsáveis das 
unidades.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário em especial o 
disposto no decreto n° 1.593 de 28 de 
junho de 2018.

DISPÕE SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE PRIVADO E O 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE NA APRESENTAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS A SEREM 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL,  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, e tendo em 

vista as transformações 
experimentadas pela Administração 
Pública, com a adoção de práticas 
informadas pela busca de maior 
transparência e consensualidade na 
relação com os administrados, o 
disposto no art. 3º da Lei Federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
combinado com o art. 21, da Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
com art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 
07 de julho de 1995, bem como o 
disposto no art. 2º da Lei Federal 11.922 
de 13 de abril de 2009,  que conferem a 
potenciais interessados em contratos 
de concessões de serviços públicos e 
contratos de parcerias 
público-privadas a possibilidade de 
apresentação de projetos e estudos de 
utilidade para a futura licitação, 
assegurando-se correspondente 
ressarcimento, arcado pelo vencedor 
da licitação e a conveniência de 
disciplinar, em único ato normativo, 
procedimento para o recebimento de 
Estudos Técnicos que contenha os 
requisitos exigidos dos interessados e 
definição do rito com vistas à seleção 
de proposta, bem como estipulação de 
critérios de avaliação e enunciação de 
parâmetros para fins de ressarcimento,  
DECRETA: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidos a 
Manifestação de Interesse Privado - 
MIP e o Procedimento de Manifestação 
de Interesse - PMI a serem observados 
na apresentação de Estudos Técnicos, 
com a finalidade de subsidiar a 
Administração Pública Municipal na 
estruturação de empreendimentos 
objetos de concessão de obra pública, 
concessão ou permissão de serviços 
públicos, de parceria público-privada 
ou de concessão de uso. 
Art. 2º A abertura dos procedimentos 
previstos no art. 1º é facultativa para a 
Administração Pública. 
Art. 3º Os procedimentos previstos no 
art. 1º poderão ser aplicados à 
atualização, complementação ou 
revisão de Estudos Técnicos já 
elaborados. 
Art. 4º A competência para abertura, 
autorização e aprovação de PMI e 
recebimento de MIP será exercida pela 
autoridade máxima ou pelo corpo 
colegiado máximo do órgão ou 
entidade da Administração Pública 
Municipal competente para proceder à 
licitação do empreendimento ou para a 
elaboração dos Estudos Técnicos a que 
se refere o art. 1º. 
Art. 5º Para fins desse Decreto, 
considera-se: 
I - Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI: procedimento, 
contemplando a publicação de edital 

de chamamento público e autorização 
para apresentação de Estudos 
Técnicos, a ser observado pelos 
particulares e pela Administração 
Pública Municipal, com a finalidade de 
subsidiar a administração pública na 
estruturação dos empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
II - Manifestação de Interesse Privado - 
MIP: manifestação espontânea de 
iniciativa de proponente, anterior à 
publicação de chamamento público, na 
forma do art. 6º deste Decreto, com 
vistas à apresentação de Estudos 
Técnicos aptos a subsidiar a 
administração pública na estruturação 
de empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
III - Concessão de obra pública: 
delegação contratual da construção, 
prevista na Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; 
IV - Parceria Público-Privada - PPP: 
delegação de serviço público, na 
modalidade patrocinada e 
administrativa, prevista na Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; 
V - Concessão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VI - Permissão de Serviço Público: 
delegação de serviço público prevista 
na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
VII - Concessão de Uso: contrato de 
utilização de bem público, previsto na 
ALÍNEA g do artigo 95, da Lei Orgânica 
Municipal; 
VIII - Proponente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que apresenta MIP, na forma do art. 6º; 
IX - Requerente: pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado 
que, em atendimento ao edital de 
chamamento público, apresenta no 
PMI requerimento de autorização para 
oferecer Estudos Técnicos com a 
finalidade de subsidiar a Administração 
Pública na estruturação de 
empreendimentos mencionados no 
caput do art. 1º; 
X - Autorizado: pessoa física ou jurídica 
de direito público ou privado que, em 
atendimento ao edital de chamamento 
público, é autorizada a oferecer 
Estudos Técnicos com a finalidade de 
subsidiar a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XI - Edital de Chamamento Público: ato 
que se destina a convocar eventuais 
interessados em apresentar Estudos 
Técnicos, com a finalidade de subsidiar 
a Administração Pública na 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º; 
XII - Requerimento de Autorização: 
solicitação do Requerente, em 

atendimento a edital de chamamento 
público, de autorização para a 
realização de Estudos Técnicos; 
CAPÍTULO II
- Seção I - Manifestação de Interesse 
Privado – MIP
Art. 6º Qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado, 
denominada de Proponente, poderá 
apresentar MIP dirigida à autoridade 
referida no art. 4º, com vistas a propor 
a abertura de PMI. 
Parágrafo único. A MIP conterá a 
descrição do projeto, com o 
detalhamento das necessidades 
públicas a serem atendidas e do escopo 
dos Estudos Técnicos necessários à 
estruturação de empreendimentos 
mencionados no caput do art. 1º. 
Art. 7º Recebida a MIP pela autoridade 
definida no art. 4º, poderá ser iniciado o 
PMI, na forma da Seção seguinte. Seção 

Estudos Técnicos apresentados serão 
efetuadas por comissão designada 
pelo órgão ou pela entidade solicitante. 
§ 1º O órgão ou a entidade solicitante 
poderá, a seu critério, abrir prazo para 
reapresentação de Estudos Técnicos, 
caso necessitem de detalhamentos ou 
correções, que deverão estar 
expressamente indicados no ato de 
reabertura de prazo. 
§ 2º A não reapresentação em prazo 
indicado pelo órgão ou pela entidade 
solicitante implicará a cassação da 
autorização. 
Art. 17. Os critérios objetivos para 
avaliação e seleção dos estudos 
técnicos serão especificados no edital 
de chamamento público e 
considerarão: 
I - a observância de diretrizes e 
premissas definidas pelo órgão ou pela 
entidade a que se refere o art. 4º; 
II - a consistência e a coerência das 
informações que subsidiaram sua 
realização; 
III - a adoção das melhores técnicas de 
elaboração, segundo normas e 
procedimentos científicos pertinentes, 
e a utilização de equipamentos e 
processos recomendados pela melhor 
tecnologia aplicada ao setor; 
IV - a compatibilidade com a legislação 
aplicável ao setor e com as normas 
técnicas emitidas pelos órgãos e pelas 
entidades competentes; 
V - a demonstração comparativa de 
custo e benefício da proposta do 
empreendimento em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, na 
hipótese prevista no § 2º do art. 10; e 
VI - o impacto socioeconômico da 
proposta para o empreendimento, se 
aplicável. 
Art. 18. Nenhum dos Estudos Técnicos 
selecionados vincula a Administração 
Pública e cabe a seus órgãos técnicos e 
jurídicos avaliar, opinar e aprovar a 
legalidade, a consistência e a 
suficiência dos projetos, 
levantamentos, investigações e 
estudos eventualmente apresentados. 
Art. 19. Os Estudos Técnicos poderão 
ser rejeitados: 
I - parcialmente, caso em que os 
valores de ressarcimento serão 
apurados apenas em relação às 
informações efetivamente utilizadas 
em eventual licitação; ou 
II - totalmente, caso em que, ainda que 
haja licitação para contratação do 
empreendimento, não haverá 
ressarcimento pelas despesas 
efetuadas. 
Parágrafo único. Na hipótese de a 
comissão entender que nenhum dos 
Estudos Técnicos apresentados atende 
satisfatoriamente à autorização, não 
selecionará qualquer deles para 
utilização em futura licitação, caso em 
que todos os documentos 
apresentados poderão ser destruídos 
se não forem retirados no prazo de 

trinta dias, contado da data de 
publicação da decisão. 
Art. 20. O órgão ou a entidade 
solicitante publicará o resultado do 
procedimento de seleção nos meios de 
comunicação a que se refere o inciso IV 
do art. 10. 
Art. 21. Os Estudos Técnicos somente 
serão divulgados após a decisão 
administrativa, nos termos do § 3º do 
art. 7º da Lei nº 12.527 , de 18 de 
novembro de 2011. 
Art. 22. Concluída a seleção dos 
Estudos Técnicos, aqueles que tiverem 
sido selecionados terão os valores 
apresentados para eventual 
ressarcimento, apurados pela 
comissão. 
§ 1º Caso a comissão conclua pela não 
conformidade dos Estudos Técnicos 
apresentados com aqueles 
originalmente propostos e autorizados, 
deverá arbitrar o montante nominal 
para eventual ressarcimento com a 
devida fundamentação. 
§ 2º O valor arbitrado pela comissão 
poderá ser rejeitado pelo interessado, 
hipótese em que não serão utilizadas 
as informações contidas nos 
documentos selecionados, os quais 
poderão ser destruídos se não 
retirados no prazo de trinta dias, 
contado da data de rejeição. 
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, fica 
facultado à comissão selecionar outros 
Estudos Técnicos entre aqueles 
apresentados. 
§ 4º O valor arbitrado pela comissão 
deverá ser aceito por escrito, com 
expressa renúncia a outros valores 
pecuniários. 
§ 5º Concluída a seleção de que trata o 
caput deste artigo, a comissão poderá 
solicitar correções e alterações dos 
Estudos Técnicos sempre que 
necessárias para atender a demandas 
de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos de que 
trata o art. 1º. 
§ 6º Na hipótese de alterações 
previstas no § 5º, o autorizado poderá 
apresentar novos valores para o 
eventual ressarcimento de que trata o 
caput, observado o que dispõe o art. 
10º, inciso II, alínea d, deste Decreto. 
Art. 23. Após a aprovação pela 
Comissão, os Estudos Técnicos 
selecionados serão encaminhados à 
autoridade a que se refere o art. 4º 
deste Decreto, que decidirá sobre a 
abertura de licitação, observadas as 
disposições legais aplicáveis a cada 
espécie de contratação. 
Art. 24. Os valores relativos aos 
Estudos Técnicos selecionados, nos 
termos deste Decreto, serão 
ressarcidos ao Autorizado 
exclusivamente pelo vencedor da 
licitação, desde que estes tenham sido 
efetivamente utilizados no certame. 
Art. 25. O edital do procedimento 
licitatório para contratação do 

empreendimento de que trata o art. 1º 
conterá obrigatoriamente cláusula que 
condicione a assinatura do contrato 
pelo vencedor da licitação ao 
ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração de Estudos Técnicos 
utilizados na licitação. 
Art. 26. Os autores ou responsáveis 
economicamente pelos Estudos 
Técnicos apresentados nos termos 
deste Decreto poderão participar 
direta ou indiretamente da licitação ou 
da execução de obras ou serviços, 
exceto se houver, de forma justificada, 
disposição em contrário no edital de 
abertura do chamamento público do 
PMI. 
§ 1º Considera-se economicamente 
responsável a pessoa que tenha 
contribuído financeiramente, por 
qualquer meio e montante, para 
custeio da elaboração de Estudos 
Técnicos a serem utilizados em 
licitação para contratação do 
empreendimento a que se refere o art. 
1º. 
§ 2º Equiparam-se aos autores do 
projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico do 
autorizado. 
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

DESIGNA OS MEMBROS DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DAS 
PROPOSTAS DO PMI DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, e 
com fundamento no inciso IX do artigo 
67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 
da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1º - Fica designada, sob a 
presidência do primeiro nominado, a 
seguinte Comissão Especial de 
Avaliação e Acompanhamento das 
Propostas do PMI do Chamamento 
Público 003/2018 conforme se segue:
I -  Samuel Carneiro Broilo
II - Cláudio Ribeiro Teixeira
III - Simone Couto Protógenes 
Guimarães
Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 20 DE JUNHO DE 
2018.

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR R.A.M. MARQUES 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO Composição do Quadro geral 
de Registro de Preços para eventuais 
para eventuais fornecimentos de 
materiais e equipamentos para o 
SAMU, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
validade do Registro de Preços será de 
12 meses.
VALOR R$ 33.300,00 trinta e três 
mil e trezentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR  G E R M A N O 
GUIMARÃES TAVARES 11306596742
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
contratações de empresas 
especializadas em prestação de 
serviços de sonorização fixa e volante, 
atendendo às necessidades das 
Secretaris Municipais de Assistência 
Social e Secrecretaria Municipal de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 71.800,00 setenta e um 
mil e oitocentos reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL
DETENTOR DIMARCA AMBIENTAL 
COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL 
LTDA-EPP
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 159.000,00 cento e 
cinqüenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR CONTEMIX COMÉRCIO RJ 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
PARTICIPANTE SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
fornecimentos de Lixeiras em 
Polietileno de Alta Densidade sem e 
com Suporte para serem instaladas em 
Praças Públicas e Ruas  da Cidade de 
Paraíba do Sul/RJ, conforme Termo de 
Referência. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses, a partir da 
data de assinatura da Ata de Registro 
de Preços.
VALOR R$ 58.912,00 cinqüenta e 
oito mil novecentos e doze reais
VIGÊNCIA 04/06/2018 A 
04/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR REFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR DISTRIBUIDORA DE 
PNEUS MIL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 

aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 169.000,00 cento e 
sessenta e nove mil reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
PARTICIPANTE S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
aquisições de pneus novos, aros  e 
acessórios para atender aos veículos 
integrantes da frota do Transporte 
Escolar da Secretaria de Educação e da 
frota da Secretaria de Saúde, conforme 
especificações e quantidades 
estabelecidas neste edital e no Termo 
de Referência (Anexo I). Validade da 
Ata de Registro de Preços será de 12 
meses.
VALOR R$ 80.550,00 oitenta mil 
quinhentos e cinqüenta reais
VIGÊNCIA 15/06/2018 A 
15/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
DETENTOR AUTO TRUCK PNEUS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS
PARTICIPANTES S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
0BJETO Composição do Quadro Geral 
de Registro de Preços para eventuais 
prestações de serviços de 
Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem de veículos, atendo às 
necessidades das Secretaria Municipais 
de: Transporte, Obras e Projetos; 

Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação. A validade do Registro de 
Preços será de 12 meses.
VALOR R$ 78.565,30 setenta e 
oito mil quinhentos e sessenta e cinco 
reais e trinta centavos
VIGÊNCIA 21/06/2018 A 
21/06/2019
PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ 
SILVA SANT´ANNA
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO Contratação, em caráter 
emergencial, da empresa POSTO DE 
GASOLINA LIMOEIRO LTDA, CNPJ nº 
27.034.164/0001-96, para 
fornecimento de 950 litros de Gasolina 
Comum e 1.900 litros de Óleo S10, 
destinados à Manutenção da Frota da 
Secretaria Municipal de Educação, 
conforme Dispensa de Licitação nº 
006/2018, Art. 24, Inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93.
VALOR R$ 11.397,15 onze mil, 
trezentos e noventa e sete reais e 
quinze centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
C O N T R A T A D A I R M Ã O S 
VASCONCELOS LTDA-EPP
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE SAÚDE
0BJETO Contratação de empresa 
especializada para execução da Obra 
de Construção de Construção de 
Unidade Básica de Saúde - UBS, no 
Bairro Jatobá, em Paraíba do Sul/RJ, 
com fornecimento de materiais e mão 
de obra por conta da empresa 
contratada, conforme Projetos, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo e 
Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR R$ 556.345,08 quinhentos e 
cinquenta e seis mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e oito centavos
VIGÊNCIA 18/06/2018 A 
18/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA S E B A S T I Ã O 

EUSTÁQUIO COELHO-ME
INTERESSADA S E C R E T A R I A S 
DIVERSAS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
SERVIÇO DE FONECIMENTO DE 
INTERNET E INTRANET VLAN LAN TO 
LAN PARA ATENDER TODA A 
ESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
SECRTARIAS, ESCOLAS, UBS, 
SETORES E DEPARTAMENTOS 
EXTERNOS E WI-FI PÚBLICO
VALOR R$ 113.616,00 cento e treze 
mil seiscentos e dezesseis reais
VIGÊNCIA 19/06/2018 A 
19/06/2019
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA POSTO DE 
GASOLINA AMIGÃO PARAÍBA DO SUL 
LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 
E PROJETOS
0BJETO CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE 20.000 (VINTE 
MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM E 
80.000 (OITENTA MIL) LITROS DE 
ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 
30 (TRINTA) DIAS OU ATÉ QUE SEJA 
REALIZADO E HOMOLOGADO O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 
– PREGÃO PRESENCIAL NC 039/2018, 
CUJA DATA DE REALIZAÇÃO DO 
CERTAME ESTÁ AGENDADA PARA O 
DIA 03DE JUNHO DE
2018 ÀS 10:00 HORAS, NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL/RJ, ATRAVÉS DA EMPRERSA 
POSTO DE GASOLINA AMIGÃO 
PARAÍBA DO SUL LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O  NÚMERO 
04.953.211/0001-08.
VALOR R$ 359.700,00 Trezentos e 
cinquenta e nove mil e setecentos reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
26/07/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONTRATANTE P R E F E I T U R A 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
CONTRATADA CTTC-RJ LTDA
INTERESSADA S E C R E T A R I A 
MUNICIPAL DE GOVERNO
0BJETO Serviço locação de Ônibus 
com capacidade de 32 a 38 
passageiros, para prestação de serviço 
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A prefeitura continua 
realizando com recursos 
próprios a recuperação 
da malha asfáltica que 
cobre as principais vias 
de Paraíba do Sul.  
Somente no ano passado 
foram aplicadas mil 
toneladas em serviços de 
recapeamento e este ano 
a previsão é que seja o 
dobro.
Na tarde desta 
quinta-feira, 28 de 
Junho, a empresa 
responsável realizou a 
recuperação da Avenida 
das Nações, localizada 
no bairro Limoeiro e na 
Rua Visconde do Rio 

Novo (Morro da Light), o 
que corresponde a um 
trecho de 
aproximadamente 06 km.
Mesmo diante de uma 
das maiores crises 
econômicas da história 
do país, o governo 
municipal está 
conseguindo assegurar 
serviços básicos com 
qualidade. O 
recapeamento, por 
exemplo, é realizado com 
asfalto quente e a 
compactação é feita por 
rolo compressor, algo 
que em gestões 
anteriores não acontecia 
dessa forma.

Guardas Municipais participam de palestra 
sobre Postura Profissional e Marketing 
Pessoal

de Transporte Coletivo de Passageiros 
no perímetro urbano do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, pelo período de 90 
(noventa) dias, compreendendo 
locação de 12 (doze) ônibus urbanos 
com catraca e acessibilidade, com mão 
de obra de dois Motoristas, conforme 
Termo de Referência.
VALOR R$ 569.520,00 quinhentos e 
sessenta e nove mil quinhentos e vinte 
reais
VIGÊNCIA 25/06/2018 A 
25/09/2018
AUTORIZAÇÃO A L E S S A N D R O 
CRONGE BOUZADA - PREFEITO 
MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais,
 R E S O L V E:
  N O M E A R os 
membros abaixo relacionados para 
constituírem o Conselho do FUNDEB 
(Conselho Municipal do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) no período 
de 28/06/2018 à 28/06/2020 de 
acordo com a Lei Federal nº 11.494 de 
20 de junho de 2007. 
Representante do Poder Executivo 
Municipal 
Titular: Aline Lourenço Albuquerque da 
Silva
Suplente: Lidiane do Nascimento Fonte 
Representante do Poder Municipal da 
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosângela Aparecida de 
Oliveira Lima Fonseca
Suplente: Cleone Lameck Pinheiro
Representante dos Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino 
Titular: Marilena Rivello da Costa
Suplente: Silvana de Abreu Corrêa
Representante dos Professores das 
Escolas Públicas Municipais
Titular: Neuza Eli da Costa
Suplente: Juliana Vilela Barros Rocha 
Santos
Representante dos Servidores Técnico 
Administrativos das Escolas Pública 
Municipais
Titular: Roberta dos Santos Silva 
Oliveira
Suplente: Marta Damiana Moreira da 
Silva 
Representante dos Pais das Escolas 
Públicas Municipais
Titular: Maria das Dores Dias de 
Carvalho
Titular: Josélia Sant’ana da Silva
Suplente: Joana D’arc Alexandre de 
Abreu Silva
Suplente: Débora Gomes da Silva
Representante dos Estudantes da 
Educação Básica Pública 
Titular: José Luiz da Silva

Titular: Gustavo Baptista
Suplente: Cristiano Alcantara 
Gonçalves
Suplente: Cândida da Conceição 
Correia
Representante do Conselho Municipal 
de Educação 
Titular: Leonardo dos Santos Araújo
Suplente: Alessandra Nascimento 
Celestino 
Representante do Conselho Tutelar 
Titular: Neiva de Carvalho Silva
Suplente Lorraine Dias de Carvalho 
Lage
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO 
RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL DETERMINADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas atribuições, 
considerando a comunicação do 
TCE/RJ, por meio do Ofício 
PRS/SSE/CSO n°. 9382/2018, nos 
termos da decisão proferida em sessão 
do Plenário de 24/04/2018, ao apreciar 
o processo TCE/RJ n°. 241.046-6/2014 
que se refere ao Relatório de Auditoria 
Governamental de Fiscalização nº 772, 
RESOLVE:
Art. 1° Fica instaurada TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL, com a finalidade 
de apurar os fatos, identificar os 
responsáveis e quantificar o dano.
Art. 2° A COMISSÃO, responsável pela 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, será 
composta pelos servidores abaixo 
designados e realizará, no prazo de 60 
(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo de 
suas atividades rotineiras, os trabalhos 
necessários para apresentação de 
Relatório Conclusivo:

PRESIDENTE: Natália Marques de 
Carvalho – Matrícula n° E-1886 – 
Secretaria de                Obras
MEMBROS:    Iohana Matias Pereira – 
Matrícula n° 024624 – Secretaria de 
Obras                  Leonardo da Silva 
Amaral – Matrícula n° 024700 – 
Secretaria de Obras

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
045/2018 – Processo Licitatório nº 
050/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de empresa especializada 
paraConsultoria Contábil, Treinamento 
de Pessoal, envio do SIGFIS, SISTN, 
etc., atendo à Secretaria Municipal 
Fazenda. O recebimento dos 
envelopes: “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 03 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
046/2018 – Processo Licitatório nº 
051/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Prestações de 
Serviços de Dedetização e 
Desratização das áreas internas e áreas 
externas das Unidades 
Escolares,atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
Envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
darão no dia17/07/2018 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, 04 de julho de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
047/2018 – Processo Licitatório nº 

052/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Papelaria, Escritório e 
Expediente, atendo à Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento 
dos envelopes: “Proposta” e 
“Habilitação” darão no dia 19/07/2018 
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, 03 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 
3.336/2017, QUE DISPÕE SOBRE A 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do Sul 
aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° - Fica alterado art. 24 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Administração, que 
passa a vigorar com supressão dos 
incisos XIII e XV, e também do inciso 
XVII do Parágrafo único.
Da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração 
Art. 24.   Será de competência da 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração:
(...)
XIII - a administração das dotações 
atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema 
central que representa e outras 
atividades correlatas.
(...)
XV- planejar o orçamento municipal, a 
elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos; 
Parágrafo único. O Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração tem por competência:
(...)
XVII - elaborar o Plano Plurianual de 
Investimentos e o Orçamento 
Municipal,  compatibilizando-o  à  Lei  
de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  
como acompanhar sua execução;
Art. 2° - Fica alterado o artigo 25 da Lei 
Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que passa a vigorar com 

acréscimo dos incisos XXIX e XXX.
Art. 25.   Será de competência da Secretaria Municipal de Fazenda:
(...)
XXIX - a administração das dotações atribuídas às diversas unidades 
orçamentárias, relativas ao sistema central que representa e outras atividades 
correlatas;
XXX - planejar o orçamento municipal, a elaboração e consolidação dos planos, 
programas e projetos.
Art. 3° - Fica alterado o artigo 26 da Lei Municipal n° 3.336/2017, que trata das 
competências do Secretário Municipal de Fazenda, que passa a vigorar com 
acréscimo do inciso VI.
Art. 26. Ao Secretário de Fazenda compete:
(...)
VI - elaborar o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento Municipal,  
compatibilizando-o  à  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  bem  como acompanhar 
sua execução.
Art. 4º - Altera o ANEXO I da Lei Municipal n° 3.336/2017, no que se refere a 
estrutura das secretarias Municipais na seguinte forma: 
Parágrafo Primeiro - Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, retirando um cargo de Assessor II desta última e 
incluindo na estrutura da primeira.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 
01/01/2018, revogando qualquer disposição em contrário.

Paraíba do Sul, 21 de Junho de 2018.
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A prefeitura continua 
realizando com recursos 
próprios a recuperação da 
malha asfáltica que cobre 
as principais vias de 
Paraíba do Sul. Somente no 
ano passado foram 
aplicadas mil toneladas em 
serviços de recapeamento 

e este ano a previsão é que 
seja o dobro.
Na tarde desta quinta-feira, 
28 de Junho, a empresa 
responsável realizou a 
recuperação da Avenida 
das Nações, localizada no 
bairro Limoeiro e na Rua 
Visconde do Rio Novo 

(Morro da Light), o que 
corresponde a um trecho 
de aproximadamente 06 
km.
Mesmo diante de uma das 
maiores crises econômicas 
da história do país, o 
governo municipal está 
conseguindo assegurar 

serviços básicos com 
qualidade. O 
recapeamento, por 
exemplo, é realizado com 
asfalto quente e a 
compactação é feita por 
rolo compressor, algo que 
em gestões anteriores não 
acontecia dessa forma.

Prefeitura continua realizando 
serviço de recuperação da malha 
asfáltica da cidade
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