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 Dedetização para animais 

sinantrópicos; Controle de 

roedores; Controle de escorpião; 

Controle da qualidade do ar no 

município (mediante as atividades 

de empresas que possam emitir 

alguma partícula nociva); Coleta de 

água para análise; Controle a 

vetores em especial os mosquitos 

do gênero Aedes, são algumas das 

ações que a equipe de Vigilância 

Ambiental/Zoonoses e Vetores 

realiza nos bairros de Paraíba do 

Sul.

 Para solicitar os serviços 

basta ligar no número 2263-4751 e 

agendar uma visita da equipe. No 

total são 33 funcionários divididos 

por bairros, que além do trabalho de 

controle realizam também palestras 

de prevenção e orientação à 

população sobre como agir diante à 

animais peçonhentos. “Realizamos 

ao longo de 2017 mais de 200 

grupos de Educação Popular em 

Saúde nas praças públicas, redes 

educacionais e exposições. A 

equipe realiza também trabalho de 

informação nas questões 

relacionadas as serpentes 

peçonhentas em nosso município”, 

afirma o coordenador Marcos Paulo 

Mathias.

 De acordo com Marcos, a 

época do ano em que mais recebem 

solicitações é no verão, época esta 

Vigilância Ambiental/ Zoonoses e 
Vetores presta serviços a domicílio 
à população
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mais propensa a serpentes e 

escorpiões. No auge do verão as 

visitas domiciliares podem 

ultrapassar em mais de 20 mil 

atendimentos no mês. “Estamos 

trabalhando para trazer melhorias 

no nosso atendimento à população, 

e uma delas, é a oferta de soro 

antiofídico para o nosso município. 

Estamos buscando nos reunir 

constantemente com os órgãos 

estaduais, para que isso venha a 

acontecer. Seria uma grande 

felicidade para todos nós da 

Vigilância e população claro. Para 

isso tivemos que reorganizar a 

Vigilância Ambiental, Zoonose e 

Vetores em 2017, dividimos os 

setores por sala, organizamos as 

caixas para serpentes e estamos 

cada vez mais presentes na 

promoção da informação à 

população e junto ao Estado. A 

população bem informada pode 

nos ajudar a diminuir os acidentes 

por serpentes, escorpiões e 

vetores”.

 A dica número um da 

equipe é manter sempre o local 

limpo e sem entulhos para que o 

animal não se aloje. Vale ressaltar 

ainda que os animais peçonhentos 

são capturados por equipe treinada 

no Instituto Vital Brazil no Rio de 

Janeiro. Não é permitida a entrada 

em mata para retirar serpentes, 

pois trata-se do habitat desses 

animais e deve-se respeitar seu 

espaço à natureza.

Em média a equipe realiza cerca de 10 mil atendimentos por mês, no 
verão o número chega até cerca 20 mil atendimentos mensais
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07.025.989/0001-37, para 
apresentação no dia 23 de setembro de 
2018, pelo valor total de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais).
Contratação de Shows artísticos com 
oCantor Gospel “KLEV SOARES” e o 
Grupo Gospel “MINISTÉRIO SARANDO 
A TERRA FERIDA”, por meio da 
empresa JM MUSIC PRODUÇÕES 
LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua Porto 
Carreiro, nº 94, Bairro Cordovil, na 
cidade do Rio de Janeiro-RJ, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.627.738/0001-62, para 
apresentação DO Cantor Gospel “KLEV 
SOARES”no dia 20 de setembro de 
2018, pelo valor total de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) e para apresentação 
Grupo Gospel “MINISTÉRIO SARANDO 
A TERRA FERIDAno dia 20 de 
setembro de 2018, pelo valor total de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), por 
ocasião das festividades da44ª 
Exposição Agropecuária do Município 
de Paraíba do Sul, a ser realizada no 
período de 20 a 23 de setembro de 
2018, no “Parque de Exposições 
Antônio Avelino de Oliveira”, sito à 
Avenida Deocleciano Alves de Souza, 
s/n, Vila Salutaris, em Paraíba do 
Sul/RJ, conforme detalhado no Termo 
de Referência, em anexo aos Autos do 
Processo e Contratos nº 046, 047, 048, 
049 e 050/2018, por meio da Dotação 
Orçamentária nº 
02.10.23.695.0024.2.033.3.3.90.39. 
Fundamento: art. 25, III, da Lei 8666/93 
e suas posteriores alterações e 
conforme Parecer Jurídico anexo aos 
Autos do Processo. Alessandro Cronge 
Bouzada- Prefeito Municipal.

EXTRATOS DE CONTRATOS 

VINCULADOS À INEXIGIBILIDADE Nº 
002/2018
A Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, através doPrefeito Municipal, 
torna público a Inexigibilidade de 
Licitação, oriunda doProcesso 
Administrativo. Nº 2018/6/53, de 
18/06/2018, conforme abaixo:
Objeto: Contratação de Empresas 
Promotoras de Eventos Artísticos para 
realização deshows por ocasião da 44ª 
Exposição Agropecuária do Município 
de Paraíba do Sul, a ser realizada no 
período de 20 a 23 de setembro de 
2018, no “Parque de Exposições 
Antônio Avelino de Oliveira”, sito à 
Avenida Deocleciano Alves de Souza, 
s/n, Vila Salutaris, em Paraíba do 
Sul/RJ, tendo como base os preços 
praticados em outros centros, 
conforme comprovantes, anexos ao 
Processo.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ

CONTRATO Nº 046/2018
CONTRATADA: Betta Brasil Produções 
e Filmagens Ltda
OBJETO: Contratação de artistas de 
reconhecida notoriedade regional e 
nacional para a44ª Exposição 
Agropecuária do Município de Paraíba 
do Sul, a ser realizada no período de 20 
a 23 de setembro de 2018, no “Parque 
de Exposições Antônio Avelino de 
Oliveira”, sito à Avenida Deocleciano 
Alves de Souza, s/n, Vila Salutaris, em 
Paraíba do Sul/RJ.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, III, da Lei 
Federal nº 8.666/93
VALOR GLOBAL: R$ 76.000,00 
(setenta e seis mil reais)

DATA DO CONTRATO: 22 de agosto de 
2018
VIGÊNCIA: 31/12/2018

CONTRATO Nº 047/2018
CONTRATADA: M&P Ferreira 
Produções Eireli
OBJETO: Contratação de artistas de 
reconhecida notoriedade regional e 
nacional para a44ª Exposição 
Agropecuária do Município de Paraíba 
do Sul, a ser realizada no período de 20 
a 23 de setembro de 2018, no “Parque 
de Exposições Antônio Avelino de 
Oliveira”, sito à Avenida Deocleciano 
Alves de Souza, s/n, Vila Salutaris, em 
Paraíba do Sul/RJ.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, III, da Lei 
Federal nº 8.666/93
VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais)
DATA DO CONTRATO: 22 de agosto de 
2018
VIGÊNCIA: 31/12/2018

CONTRATO Nº 048/2018
CONTRATADA: MAC Produções Ltda
OBJETO: Contratação de artistas de 
reconhecida notoriedade regional e 
nacional para a44ª Exposição 
Agropecuária do Município de Paraíba 
do Sul, a ser realizada no período de 20 
a 23 de setembro de 2018, no “Parque 
de Exposições Antônio Avelino de 
Oliveira”, sito à Avenida Deocleciano 
Alves de Souza, s/n, Vila Salutaris, em 
Paraíba do Sul/RJ.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, III, da Lei 
Federal nº 8.666/93
VALOR GLOBAL: R$ 260.000,00 
(duzentos e sessenta mil reais)
DATA DO CONTRATO: 22 de agosto de 
2018

VIGÊNCIA: 31/12/2018

CONTRATO Nº 049/2018
CONTRATADA: GOLD 120 Produções 
Ltda-ME
OBJETO: Contratação de artistas de 
reconhecida notoriedade regional e 
nacional para a44ª Exposição 
Agropecuária do Município de Paraíba 
do Sul, a ser realizada no período de 20 
a 23 de setembro de 2018, no “Parque 
de Exposições Antônio Avelino de 
Oliveira”, sito à Avenida Deocleciano 
Alves de Souza, s/n, Vila Salutaris, em 
Paraíba do Sul/RJ.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, III, da Lei 
Federal nº 8.666/93
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais)
DATA DO CONTRATO: 22 de agosto de 
2018
VIGÊNCIA: 31/12/2018

CONTRATO Nº 050/2018
CONTRATADA: JM Music Produções 
Ltda-ME
OBJETO: Contratação de artistas de 
reconhecida notoriedade regional e 
nacional para a44ª Exposição 
Agropecuária do Município de Paraíba 
do Sul, a ser realizada no período de 20 
a 23 de setembro de 2018, no “Parque 
de Exposições Antônio Avelino de 
Oliveira”, sito à Avenida Deocleciano 
Alves de Souza, s/n, Vila Salutaris, em 
Paraíba do Sul/RJ.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, III, da Lei 
Federal nº 8.666/93
VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais)
DATA DO CONTRATO: 22 de agosto de 
2018
VIGÊNCIA: 31/12/2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, Dr Alessandro 
Cronge Bouzada, no exercício de suas 
atribuições legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar a pedido, o funcionário José 
Clemente da Consolação Pereira, CPF 
312.340.206-10, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal de Comunicação, a partir da 
presente data.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 05 de julho de 2018.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica Municipal, 
Resolve:
Exonerar, a pedido, o funcionário Lucio 
Roberto Xisto de Souza, CPF 
023.514.217-44, no cargo de livre 
nomeação e execução de Secretario 
Municipal de Controle Interno, a partir 
da presente data.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 26 de julho de 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Sebastião Hélio 
Teixeira de Araújo, CPF 282.022.796-15, 
no cargo de livre nomeação e execução 
de Secretario Municipal de Controle 
Interno, a partir da presente data.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 26 de julho de 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, Dr. 
Alessandro Cronge Bouzada, no 
exercício de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Lucio Roberto 
Xisto de Souza, CPF 023.514.217-44, no 
cargo de livre nomeação e execução de 
Secretario Municipal de Comunicação, a 
partir da presente data.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 26 de julho de 2018

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, Dr Alessandro 
Cronge Bouzada, no exercício de suas 
atribuições legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, 
Resolve:
Nomear, o funcionário Marcelo Pereira 
Cosme Brum, CPF 025.009.117-80, do 
cargo de livre nomeação e execução de 
Presidente da Fundação Cultural, 
acumulando o cargo de Secretário 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
com efeitos retroativos desde 
07/06/2018.
Registre, publique-se, cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, em 26 de julho de 2018.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 3.470 DE 
12 DE JULHO DE 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  
PARAÍBA  DO  SUL, no uso de suas 
atribuições legais e com base nos 
artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 
244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 4º; e 653, da 
lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – 
Código Tributário Municipal, 
Artigo 1º . Ficam modificadas as datas 
de vencimento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) anual, alem disso, 
da Taxa de Fiscalização de Localização, 
Instalação e Funcionamento (TLL) e da 
Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), 
relativos ao exercício de 2018, que 

apresentação no dia 22 de setembro de 
2018, pelo valor total de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). 
Contratação de Show artístico com a 
Dupla “ZEZÉ DI CAMARGO & 
LUCIANO”, por meio da empresa MAC 
PRODUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Alameda 
Mamoré, nº 535 – Conjunto 1407, Bairro 
Alphaville Industrial, na cidade 
deBarueri-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.191.190/0001-73, para apresentação 
no dia 21 de setembro de 2018, pelo 
valor total de R$ 260.000,00 (duzentos 
e sessenta mil reais).
Contratação de Show artístico com a 
Banda “IMAGINASAMBA, por meio da 
empresa GOLD 120 PRODUÇÕES E 
EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Avenida 
das Américas, nº 18000 – Sala 315 C”,Rio 
de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 

poderão ser pagos:
I - à vista, com desconto de 20% (vinte 
por cento) sobre o IPTU, e 10 % ( dez por 
cento) sobre  ISS, TLL e TaFiS, todos 
com vencimento até o dia 17 (dezessete) 
de setembro de 2018.
II - em 05 (cinco) parcelas, de igual valor, 
sem desconto, expressas em moeda 
corrente, vencíveis na forma desta lei, 
nas seguintes datas:
a) 1ª parcela ....... vencimento de 
15/08/2018 até 17/09/2018;
b) as demais parcelas permanecem 
conforme disposição da Lei Municipal nº 
3.470 de 12 de julho de 2018
III - em 03 (três) parcelas, para o 
Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 
Fiscalização de Localização, Instalação e 
Funcionamento (TLL) e a Taxa de 
Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos 
anuais, de igual valor, sem desconto, 
expressas em moeda corrente, vencíveis 
nas seguintes datas:
a) 1ª parcela ....... vencimento de 
15/08/2018 até 17/09/2018;
b) as demais parcelas permanecem 
conforme disposição da Lei Municipal nº 
3.470 de 12 de julho de 2018
Artigo 2º . Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

Processo Administrativo nº 2018/6/5316 
- OBJETIVO: Inexigibilidade de licitação 
para contratação de Shows artísticos 
com a Dupla Sertaneja: ALAN E ALEX e 
a Cantora Sertaneja RAQUEL LÍDIA, por 
meio da empresa BETTA BRASIL 
PRODUÇÕES E FILMAGENS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Rua Isaac Newton, nº 03, Sala 
01, Bairro JK, na cidade de Três Marias - 
MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.078.339/0001-07, sendo a Dupla 
Alan & Alex para dia 22 de setembro de 
2018 pelo valor de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais) e a 
Cantora Sertaneja Raquel Lídia para o 
dia 23 de setembro de 2018 pelo valor 
de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Contratação de Show artístico com a 
Banda “BONDE DO FORRÓ, por meio 
da empresa M&P FERREIRA 
PRODUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua da 
Hora, nº 828, Bairro Espinheiro, na 
cidade do Recife-PE, inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.111.962/0001-94, para 

Secretaria Municipal de Saúde realiza 
palestras nas UBSs contra o 
tabagismo
 Dia 29 de agosto, é 

comemorado o Dia Nacional de 

Combate ao Fumo. Para orientar a 

população sobre os riscos do 

vício, a Secretaria Municipal de 

Saúde está realizando palestras 

nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS).

Confira a agenda:

UBS Centro dia 27/08 às 9h

UBS Palhas dia 28/08 às 9h

UBS Bela Vista/ Amapá dia 29/08 

às 13h

UBS Santa Josefa dia 29/08 às 9h

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fundação Cultural inicia Oficina de 
Dança Cigana

 Foi realizada na última 

segunda-feira, dia 14 de agosto, a 

primeira aula da oficina de Dança 

Cigana oferecida pela Prefeitura 

Municipal através da Fundação 

Cultural. As aulas acontecem no 

Theatro Maria Aranha e já contam 

com 20 alunos matriculados. Além 

da dança, a professora Yolanda 

Hippertt também trabalha todo o 

universo que faz parte da cultura 

Cigana.

 A oficina é mais um projeto 

cultural do município que recebe o 

apoio da Fundação Cultural. 

Atualmente são oferecidas oficinas 

de teatro, teatro de rua, canto 

coral, violão e dança com um total 

de 260 alunos matriculados desde 

o ano passado.

 As aulas de Dança Cigana 

acontecem às segundas-feiras, das 

9h às 11h. As inscrições são feitas 

no Theatro Mariano Aranha, das 9h 

às 12h e das 14h às 17h. As vagas 

são limitadas.


