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A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 001/2023, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, 
firmado com a empresa JJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 28.365.951/0001-83, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 117/2022, perfazendo 
o valor global de R$ 19.104,00 (Dezenove mil cento e quatro reais), com a vigência 
iniciada em 09/01/2023 e encerrando-se em 09/01/2024, assinado em 09/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 002/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de eletrodomésticos, firmado 
com a empresa OBEN COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.502.052/0001-
76, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, originada a 
partir do Pregão Eletrônico nº 126/2022, perfazendo o valor global de R$125,00 (Cento 
e vinte e cinco reais), com a vigência iniciada em 10/01/2023 e encerrando-se em 
10/01/2024, assinado em 10/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 003/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de eletrodomésticos, firmado 
com a empresa DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.844.478/0001-91, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 126/2022, perfazendo o valor global 
de R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), com a vigência iniciada em 10/01/2023 
e encerrando-se em 10/01/2024, assinado em 10/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 004/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de eletrodomésticos, firmado 
com a empresa AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.147.535/0001-64, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 126/2022, perfazendo o valor global 
de R$ 2.069,00 (Dois mil e sessenta e nove reais), com a vigência iniciada em 
10/01/2023 e encerrando-se em 10/01/2024, assinado em 10/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 005/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material odontológico, 
firmado com a empresa NOVA DENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.810.157/0001-15, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 121/2022, perfazendo 
o valor global de R$ 6.985,10 (Seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez 
centavos), com a vigência iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se em 12/01/2024, 
assinado em 12/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 006/2023, cujo objeto refere-se ao fornecimento de carnes, firmado com a 
empresa JJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 28.365.951/0001-83, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 
122/2022, perfazendo o valor global de R$ 456.476,60 (Quatrocentos e cinquenta e 
seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), com a vigência 
iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se em 12/01/2024, assinado em 12/01/2023. 
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A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 007/2023, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANÁLISE 
DE ÁGUA, firmado com a empresa DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 01.061.762/0001-60, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 123/2022, perfazendo 
o valor global de R$ 6.350,00 (Seis mil, trezentos e cinquenta reais), com a vigência 
iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se em 12/01/2024, assinado em 12/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 008/2023, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 
(EQUIPAMENTOS), firmado com a empresa PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 10.848.698/0001-53, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 125/2022, perfazendo 
o valor global de R$ 10.245,00 (Dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais), com a 
vigência iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se em 12/01/2024, assinado em 
12/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 009/2023, cujo objeto refere-se à aquisições de 29 (vinte e nove) unidades 
modulares padronizadas e fornecimento de materiais e equipamentos 
necessários para implantação de solução SALA DE AULA TECNOLÓGICA, firmado 
com a empresa ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.331.877/0001-77, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 128/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 1.234.095,00 (Um milhão duzentos e trinta e quatro 
mil e noventa e cinco reais ), com a vigência iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se 
em 12/01/2024, assinado em 12/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 010/2023, cujo objeto refere-se à aquisições de materiais 
eletroeletrônicos, firmado com a empresa AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.147.535/0001-64, a fim de atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão 
Eletrônico nº 129/2022, perfazendo o valor global de R$ 11.730,00 (Onze mil 
setecentos e trinta reais), com a vigência iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se em 
12/01/2024, assinado em 12/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 011/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de mobiliários, firmado com a 
empresa AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.147.535/0001-64, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 130/2022, perfazendo o valor global 
de R$ 3.805,08 (Três mil oitocentos e cinco reais e oito centavos), com a vigência 
iniciada em 16/01/2023 e encerrando-se em 16/01/2024, assinado em 16/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 012/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de mobiliários, firmado com a 
empresa OBEN COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.502.052/0001-76, a 
fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, originada a partir do 
Pregão Eletrônico nº 130/2022, perfazendo o valor global de R$ 4.016,00 (Quatro mil 
e dezesseis reais), com a vigência iniciada em 16/01/2023 e encerrando-se em 
16/01/2024, assinado em 16/01/2023. 
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A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 013/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de bens móveis 
(equipamentos), firmado com a empresa OBEN COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 37.502.052/0001-76, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 124/2022, perfazendo o valor 
global de R$ 672,68 (Seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), 
com a vigência iniciada em 17/01/2023 e encerrando-se em 17/01/2024, assinado em 
17/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 014/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de bens móveis 
(equipamentos), firmado com a empresa INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE 
MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.775.862/0001-52, a fim de atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão 
Eletrônico nº 124/2022, perfazendo o valor global de R$ 413,74 (Quatrocentos e treze 
reais e setenta e quatro centavos), com a vigência iniciada em 17/01/2023 e 
encerrando-se em 17/01/2024, assinado em 17/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 015/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de bens móveis 
(equipamentos), firmado com a empresa R.P AZEVEDO SERVIÇOS E COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.215.437/0001-
45, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, originada a 
partir do Pregão Eletrônico nº 124/2022, perfazendo o valor global de R$ 24.224,00 
(Vinte e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais), com a vigência iniciada em 
17/01/2023 e encerrando-se em 17/01/2024, assinado em 17/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 016/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de bens móveis 
(equipamentos), firmado com a empresa CROMA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.855.692/0001-76, a fim de atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão 
Eletrônico nº 124/2022, perfazendo o valor global de R$ 13.147,96 (Treze mil cento e 
quarenta e sete e noventa e seis centavos), com a vigência iniciada em 17/01/2023 
e encerrando-se em 17/01/2024, assinado em 17/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 017/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de bens móveis 
(equipamentos), firmado com a empresa GO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 44.060.520/0001-65, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 124/2022, perfazendo o valor 
global de R$ 1.899,99 (Um mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos), com a vigência iniciada em 17/01/2023 e encerrando-se em 17/01/2024, 
assinado em 17/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 018/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa JB MAGALHÃES, COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 24.561.535/0001-08, a fim de atender às necessidades das 
Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e 
Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 
110/2022, perfazendo o valor global de R$ 52.625,80 (Cinquenta e dois mil, 
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seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), com a vigência iniciada em 
19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 019/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa BARRA BR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 29.409.701/0001-60, a fim de atender às necessidades das 
Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e 
Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 2.328,70 (Dois mil, trezentos e vinte e oito reais e 
setenta centavos), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 
19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 020/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E 
SERVIÇOS SOCIEDAD UNIPESSOAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.671.516/0001-72, a fim de atender às necessidades das Secretarias Municipais de 
Planejamento e Administração, Assistência Social e Direitos Humanos e 
Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, perfazendo o valor 
global de R$ 557.624,86 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e 
quatro reais e oitenta e seis centavos), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e 
encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 021/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, 
CONSTRUTORA, SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.891.172/0001-14, a fim de atender às necessidades das Secretarias 
Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e Direitos 
Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 115.155,22 (Cento e quinze mil, cento e cinquenta e 
cinco reais e vinte e dois centavos), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e 
encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 022/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.811.487/0001-71, a fim de atender às necessidades das 
Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e 
Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 11.522,75 (Onze mil, quinhentos e vinte e dois reais 
e setenta e cinco centavos), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se 
em 19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 023/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa JMGOL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 39.556.802/0001-18, a fim de atender às necessidades das Secretarias Municipais 
de Planejamento e Administração, Assistência Social e Direitos Humanos e 
Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, perfazendo o valor 
global de R$ 39.168,14 (Trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e quatorze 
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A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 001/2023, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, 
firmado com a empresa JJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 28.365.951/0001-83, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 117/2022, perfazendo 
o valor global de R$ 19.104,00 (Dezenove mil cento e quatro reais), com a vigência 
iniciada em 09/01/2023 e encerrando-se em 09/01/2024, assinado em 09/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 002/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de eletrodomésticos, firmado 
com a empresa OBEN COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.502.052/0001-
76, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, originada a 
partir do Pregão Eletrônico nº 126/2022, perfazendo o valor global de R$125,00 (Cento 
e vinte e cinco reais), com a vigência iniciada em 10/01/2023 e encerrando-se em 
10/01/2024, assinado em 10/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 003/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de eletrodomésticos, firmado 
com a empresa DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.844.478/0001-91, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 126/2022, perfazendo o valor global 
de R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), com a vigência iniciada em 10/01/2023 
e encerrando-se em 10/01/2024, assinado em 10/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 004/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de eletrodomésticos, firmado 
com a empresa AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.147.535/0001-64, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 126/2022, perfazendo o valor global 
de R$ 2.069,00 (Dois mil e sessenta e nove reais), com a vigência iniciada em 
10/01/2023 e encerrando-se em 10/01/2024, assinado em 10/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 005/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material odontológico, 
firmado com a empresa NOVA DENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.810.157/0001-15, a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 121/2022, perfazendo 
o valor global de R$ 6.985,10 (Seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez 
centavos), com a vigência iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se em 12/01/2024, 
assinado em 12/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 006/2023, cujo objeto refere-se ao fornecimento de carnes, firmado com a 
empresa JJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 28.365.951/0001-83, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 
122/2022, perfazendo o valor global de R$ 456.476,60 (Quatrocentos e cinquenta e 
seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), com a vigência 
iniciada em 12/01/2023 e encerrando-se em 12/01/2024, assinado em 12/01/2023. 

  

centavos), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, 
assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 024/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 30.679.381/0001-48, a fim de atender às necessidades das Secretarias 
Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e Direitos 
Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 234.480,30 (Duzentos e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos), com a vigência iniciada em 
19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 025/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa JKS PROFISSIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COSMETICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.962.787/0001-60, a fim de atender 
às necessidades das Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, 
Assistência Social e Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão 
Eletrônico nº 110/2022, perfazendo o valor global de R$ 16.280,00 (Dezesseis mil, 
duzentos e oitenta reais), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 
19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 026/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM 
PARAÍBA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.168.271/0002-92, a fim de atender 
às necessidades das Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, 
Assistência Social e Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão 
Eletrônico nº 110/2022, perfazendo o valor global de R$ 550.624,50 (Quinhentos e 
cinquenta mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), com a 
vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 
19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 027/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa DZYRREE COMERCIO DE COSMETICOS E 
SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.751.671/0001-58, a fim de atender 
às necessidades das Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, 
Assistência Social e Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão 
Eletrônico nº 110/2022, perfazendo o valor global de R$ 49.485,50 (Quarenta e nove 
mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), com a vigência 
iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 028/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE 
COSMETICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.934.850-0001-71, a fim de atender 
às necessidades das Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, 
Assistência Social e Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão 
Eletrônico nº 110/2022, perfazendo o valor global de R$ 11.042,30 (Onze mil, 
quarenta e dois reais e trinta centavos), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e 
encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 
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A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 029/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 46.743.542/0001-55, a fim de atender às necessidades das Secretarias 
Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e Direitos 
Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 114.867,00 (Cento e quatorze mil, oitocentos e 
sessenta e sete reais), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 
19/01/2024, assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 030/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa J H XISTO BRAGA DISTRIBUIÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.455.453/0001-73, a fim de 
atender às necessidades das Secretarias Municipais de Planejamento e 
Administração, Assistência Social e Direitos Humanos e Educação, originada a 
partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, perfazendo o valor global de R$ 202.399,28 
(Duzentos e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), 
com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, assinado em 
19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 031/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa E.M DE OLIVEIRA SOLUÇÕES PÚBLICAS - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.495.563/0001-09, a fim de atender às necessidades das 
Secretarias Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e 
Direitos Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 61.372,00 (Sessenta e um mil, trezentos e setenta e 
dois reais), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, 
assinado em 19/01/2023. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços n° 032/2023, cujo objeto refere-se à aquisição de material de Higiene e 
Limpeza, firmado com a empresa KLINE DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 39.292.033/0001-98, a fim de atender às necessidades das Secretarias 
Municipais de Planejamento e Administração, Assistência Social e Direitos 
Humanos e Educação, originada a partir do Pregão Eletrônico nº 110/2022, 
perfazendo o valor global de R$ 27.398,00 (Vinte e sete mil, trezentos e noventa e 
oito reais), com a vigência iniciada em 19/01/2023 e encerrando-se em 19/01/2024, 
assinado em 19/01/2023. 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO - JANEIRO DE 2023

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 044/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 11 (onze) 
meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/12/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 045/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 11 (onze) 
meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/12/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 046/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 11 (onze) 
meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/12/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 047/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 11 (onze) 
meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/12/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 048/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 11 (onze) 
meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/12/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 067/2022, firmado com a empresa DOMÍNIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, CNPJ sob n°35.776.117/0001-46, tendo como objeto a prorrogação contratual por 
12 (doze) meses, iniciando-se em 18/02/2023 e encerrando-se no dia 18/02/2024, assinado no 
dia 17 de janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 075/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 10 (dez) 
meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/11/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 091/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 10 (dez) 
meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/11/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 096/2022, firmado com a empresa PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME, 
CNPJ sob n°08.189.056/0001-48, tendo como objeto a prorrogação contratual por 10 (dez) 
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meses, iniciando-se em 07/01/2023 e encerrando-se no dia 07/11/2023, assinado no dia 04 de 
janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 267/2022, firmado com a empresa CEDRO LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME, CNPJ 
sob n°11.243.817/0001-07, tendo como objeto a prorrogação contratual por 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 11/01/2023 e encerrando-se no dia 07/11/2023, assinado no dia 02 de janeiro 
de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 322/2022, firmado com a empresa FJR CONTILDES PRODUÇÕES LTDA, CNPJ sob 
n°09.613.503/0001-07, tendo como objeto o aditamento quantitativo em 25% do valor do 
contrato inicial, assinado no dia 17 de janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 173/2022, firmado com a empresa CEDRO LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME, CNPJ 
sob n°11.243.817/0001-07, tendo como objeto a prorrogação contratual por 12 (doze) meses, 
iniciando-se em 11/01/2023 e encerrando-se no dia 07/11/2023, assinado no dia 02 de janeiro 
de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 1° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 318/2022, firmado com a empresa MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA 11045745782, CNPJ sob 
n° 44.111.159/0001-59, tendo como objeto o aditamento quantitativo em 25% do valor do 
contrato inicial, assinado no dia 13 de janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 2° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 140/2022, firmado com a empresa PEAK AMBIENTAL LTDA, CNPJ sob n° 06.299.569/0001-86, 
tendo como objeto o aditamento quantitativo em 25% do valor do contrato inicial, assinado no 
dia 17 de janeiro de 2023 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna pública o 9° Termo Aditivo ao Contrato                      
n° 088/2020, firmado com a empresa DELTIZA DELMONTE DEDETIZAÇÃO LTDA-ME, CNPJ sob n° 
14.504.537/0001-01, tendo como objeto a prorrogação contratual por 03 (três) meses, 
iniciando-se em 23/01/2023 e encerrando-se no dia 23/04/2023, assinado no dia 17 de janeiro 
de 2023 
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ATOS

 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052 

Ato n° 001/2023 

 
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse 

Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma da lei, em 

especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve: 

EXONERAR, João Cassimiro Araujo, CPF 368.991.867-72, do cargo de livre 

nomeação e exoneração da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, a partir de 

07 de fevereiro de 2023. 

REGISTRE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Paraíba do Sul, 07 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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Rua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052 

Ato n° 002/2023 

 
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse 

Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma da lei, em 

especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve: 

 

EXONERAR, Derinquem Carvalho Sant´ana, CPF 104.224.937-75 no cargo de 

livre nomeação e exoneração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho, a partir de 07 de fevereiro de 2023. 

REGISTRE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Paraíba do Sul, 07 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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Rua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052 

Ato n° 003/2023 
 

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse 

Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma da lei, em 

especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve: 

NOMEAR, João Cassimiro Araujo, CPF 368.991.867-72, para cargo de livre 

nomeação e exoneração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho, a partir de 07 de fevereiro de 2023. 

REGISTRE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Paraíba do Sul, 07 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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Rua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052 

Ato n° 004/2023 

 
A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse 

Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma da lei, em 

especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve: 

NOMEAR, Derinquem Carvalho Sant´ana, CPF 104.224.937-75, para cargo de 

livre nomeação e exoneração da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, a partir 

de 07 de fevereiro de 2023. 

REGISTRE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Paraíba do Sul, 07 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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PUBLICAÇÕES

AVISO DE ADIANTAMENTO DE 
LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato do 1°Termo de 
Apostilamento ao Contrato n° 305/2022, cujo objeto refere-se à fornecimento 
de combustíveis do tipo gasolina comum e óleo diesel S10 firmado com a 
empresa REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A a fim de atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e Ordem 
Pública, realizando-se a inclusão de filial da empresa no contrato. 

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato do 1°Termo de 
Apostilamento ao Contrato n° 319/2022, cujo objeto refere-se à construção 
de um muro de contenção em bloco e concreto armado na Travessa José 
D’Addazio, próximo ao n° 223, Brocotó.  firmado com a empresa R.H 
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA a fim de atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Projetos, visando à troca do 
Fiscal do contrato. 
 
A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato do 1ºTermo de 
Apostilamento ao Contrato n° 327/2022, cujo objeto refere-se à construção 
de um muro de contenção em bloco e concreto armado na Rua 
Massambara, Limoeiro firmado com a empresa HA CONSTRUTORA LTDA a 
fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, Obras 
e Projetos, visando à troca do Fiscal do contrato. 
 
A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato do 1° Termo de 
Retificação a Ata n° 117/2022, cujo objeto refere-se à aquisição de hortaliças 
e frutas firmado com a empresa Armazém do Vovô Itaipava Comércio LTDA 
a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
realizando-se a alteração no 28º (vigésimo oitavo) item tomate, referente à 
unidade de medida, onde lê-se unidade (Unid.), leia-se Quilo (KG). 
 
A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul torna público o extrato do 4º Termo de 
Retificação a Ata n° 076/2022, cujo objeto refere-se a aquisições e 
instalações de ar condicionado firmado com a empresa E.M de Oliveira 
Soluções Públicas - EPP a fim de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Turismo, realizando-se a inclusão de fonte de recurso. 
 

EXTRATO JANEIRO - 2023
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TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00980/2022)

PREFEITAComplemento:

Rua Visconde da Paraíba, 11Endereço:
29.138.385/0001-30CNPJ:

25850-000CEP:

PrefeitoCargo:

Representante
014.056.617-12
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES

Ente Federativo/UF:

CPF:

Paraíba do Sul/RJ

Bairro: Centro

DEVEDOR

(024) 2263-1052 (024) 2263-1052Fax:Telefone:
segov.pmps@gmail.comE-mail:

E-mail: Data início dasegov.pmps@gmail.com 01/01/2021

Complemento:

Av. Bento Gonçalves Pereira, 583Endereço:
00.708.056/0001-03CNPJ:

25850-000CEP:

GestorCargo:

Representante
130.218.467-93
SELMA CHAEFFER CRAVO

CPF:

Bairro:

Unidade Gestora:

Centro

Instituto de Previdência de Paraíba do Sul - PREVSUL

CREDOR

Fax:Telefone: 242263-2616 (024) 2263-2616
prevsul@outlook.com.brE-mail:

Data início daE-mail: selmachaeffer@hotmail.com 01/11/2019

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n°
3962, DE 22 DE JUNHO DE 2022 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência de Paraíba do Sul - PREVSUL é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Paraíba do Sul da quantia de R$ 81.782.209,15
(oitenta e um milhões e setecentos e oitenta e dois mil e duzentos e nove reais e quinze centavos), correspondentes aos valores de Contribuição
Patronal - EC 113 (240 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período
de 04/2004 a 10/2021, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Paraíba do Sul confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui
estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela
exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras
importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 81.782.209,15 (oitenta e um milhões e setecentos e oitenta e dois mil e duzentos e nove reais e quinze centavos), será pago em 240
(duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 340.759,20 (trezentos e quarenta mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte
centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 340.759,20 (trezentos e quarenta mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), vencerá em 30/07/2022 e
as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas
conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das
contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do reparcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida,
atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério do Trabalho e Previdência as informações referentes ao presente acordo de
reparcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

A apuração do novo saldo devedor, será calculado a partir da diferença entre o valor originalmente consolidado do termo de parcelamento em vigor e o
valor total das prestações pagas posteriormente, ajustadas a valor presente na data de formalização do termo em vigor, sendo essa diferença atualizada
até a data de consolidação do reparcelamento pelo IPCA acumulado, acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (valor expresso).

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração
acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês),
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acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá
atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido
disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao
mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM para pagamento dos valores das prestações acordadas neste termo de acordo de
parcelamento, atualizadas na forma da cláusula terceira e da legislação do Município.
A vinculação será formalizada, por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM, da "Autorização para Débito na Conta
de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do
acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, a revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação do FPM prevista na Cláusula Quarta ou a ocorrência de alguma
das demais hipóteses rescisórias estabelecidas na lei municipal que autorizou este acordo.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou
transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 389 e 395, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser
devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro
de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Paraíba do Sul - RJ / 27/06/2022

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL

84896779720 MARIA TERESA GUIMARAES PENICHE NOGUEIRA Testemunha 2 Assinado digitalmente em 02/02/2023

13021846793 SELMA CHAEFFER CRAVO Representante da Unidade Assinado digitalmente em 02/02/2023

13097123792 TAISA BITENCUR SOARES Testemunha 1 Assinado digitalmente em 02/02/2023

01405661712 Dayse Deborah Alexandra Neves Representante Legal do Ente Assinado digitalmente em 06/02/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=594329&crc=6E939188,
informando o código verificador: 594329 e código CRC: 6E939188.

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 06/02/2023 12:40:02.
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