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INVERNO FEST
REUNIRÁ MÚSICA, GASTRONOMIA E MODA
Entre os dias 04 e 09 de julho estará sendo
realizado na Praça Visconde do Rio Preto
(Jardim de Cima), o INVERNO FEST - um
grande evento que reunirá Música,
Gastronomia e Moda na Cidade de Valença.
Haverá um circuito gastronômico nos
principais restaurantes da cidade. Serão
preparados pratos inéditos para o Festival que
prometem aguçar o paladar da cidade!
Nos dias 7, 8 e 9 de julho teremos no
Jardim de Cima, uma estrutura profissional,
praça de alimentação, artesanato, espaço
kids e workshops!
Na abertura acontecerá um belíssimo
desfile de moda com lojas renomadas e
shows musicais. Nos demais dias,
apresentações de bandas, orquestras e
grupos da cidade.

Venha Participar!
Produção e Realização: CataVento e Interagir
Apoio: Prefeitura de Valença /Secretaria de Cultura e Turismo
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PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva
E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CHEFE DE GABINETE
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248
PROCURADORIA GERAL
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS
Barão de Juparanã:
Telefone: (24) 2471-5961
Maurício Coelho Macedo
Santa Isabel:
Telefone: (24) 2457-1201
Geraldo da Silva Leite
Pentagna:
Telefone: (24) 2453-8971
Alzinete Fátima Silva de Souza
Parapeúna:
Telefone: (24) 2453-9138
Conservatória:
Telefone: (24) 2438-1188
Vitor Emanuel do Couto

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica
MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1442
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves
E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Raphael Jannuzzi, N º120, 1º
andar - Centro

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida
E-mail: educacao@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-7402 / 2458-4866
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira
E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 184 - Centro

CULTURA E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail:contatosectur@gmail.com
Telefone: (24) 2452-3855
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
E-mail:esportelaze@rvalenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro
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DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela
E-mail:
Telefone:(24) 2453-5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PRESIDENTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
(PARA REGISTRO DE PREÇOS) Nº 021/2017
Processo Administrativo nº: 10.196/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas
e creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Tipo de licitação: Menor preço, por item.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 14 de julho de 2017, às
08:30 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 5488/2017/FMS
MODALIDADE: Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 004/2017/FMS.
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva
com substituição de peças para os veículos do FMS.
BENEFICIÁRIOS:
J.L.A Figueira Auto Mecânica ME
CNPJ: 27.619.179/0001-16
Barbosa Auto Socorro Valença Ltda
CNPJ: 10.438.280/000178
ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÕES

1

8

Remoção de câmbio para trocar conjunto de embreagem
com pleto, balança, amortecedores dianteiro e tras eiro,
molas , batentes e coifas da s us pens ão dianteira, trocar
cilindro mestre, discos de freios, tambores , pastilhas e
lonas, trocar óleo e calços do câm bio do motor, pivô,
rolamento dos cubos , juntas homocinéticas, s istema de freio
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para cons erto
de suporte, limpeza da bomba e tubos de alimentação, troca
de coletor de admiss ão, trocar cabos de velas e ignição,
UNID trocar trinco do caput, cons erto de radiador, drenar água e
aditivar, troca de cárter, filtro de motor, jogo de correias e
esticadores , trocar eixo tras eiro completo, troca de
escapam ento completo, troca de engrenagem da 1ª a ré,
dis cos e pas tilhas de freios dianteiro, coxim dos
amortecedores dianteiro e tras eiro, trocar bateria, alternador
e revis ar chicote, troca de conjunto de embreagem, troca de
arranque e crem alheira do motor, jogo de mangueiras de
água e ventuinha, troca de pontas de eixo tras eiro, tambores
de freios , jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar

2

1

UNID

4.300,00

4.300,00

JLA FIQUEIRA
AUTO
MECANICA-ME

3

Troca de trincos e borrachas das portas , soldar longarinas e
travess a da carroceria, trocar amortecedores dianteiros e
tras eiros , feixes de molas tras eiros , discos de pastilhas de
freios tras eiros e dianteiros, rolamentos dos cubos traseiros,
ponteiras , barras de direção, óleo de motor, filtro
lubrificantes, filtro de diesel, filtro de ar, conjunto de trincos
das portas do s alão e das portas traseiras, montar e regular,
abaixar câm bio para troca de kit de em breagem e conjunto
de cabo de marchas, desm ontar s us pens ão dianteira,
pivôres , rolamento de coluna, balança, molas es pirais , kit
estabilizadores, troca de kit de embreagem completo,
batente, cabos de freio de m ão, correia s incronizada,
esticadores , filtro de m otor, revis ão geral no motor, filtro de
óleo, trocar bateria, consertar motor de partida, reformar eixo
UNID
tras eiro, abrir caixa de marcha para troca de rolamento,
retentores e anéis s incronizadores , tirar vazamentos e troca
de junto de cabeçote, revisão completa do s is tem a elétrico,
cabos , terminais, lâmpadas, com ando de s eta, s angrar e
funcionar, esticador do ventilador, trocar e consertar trincos
da porta e travas internas , s oldar cárter, colocar reforço,
s oldar suporte e trocas de lonas, retentores e rolamentos de
cubos , calço, turbinas , coletor de es cape, homocinéticas,
limpar todo o sis tema de arrefecimento e colocar aditivo,
troca de escapamento completo, coletor, barra de direção,
troca de bico injetores e revis ar o sis tema de injeção
eletrônica, tirar vazamento do motor, reformar s istema de
freio, trocar engrenagens da 1ª, 2ª e 3ª velocidades, eixo
entalhado, regular vidros

9.828,00 29.484,00

JLA FIQUEIRA
AUTO
MECANICA-ME

5

Remoção de câmbio para trocar conjunto de embreagem
com pleto, balança, amortecedores dianteiro e tras eiro,
molas , batentes e coifas da s us pens ão dianteira, trocar
cilindro mestre, discos de freios, tambores , pastilhas e
lonas, trocar óleo e calços do câm bio do motor, pivô,
rolamento dos cubos , juntas homocinéticas, s istema de freio
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para cons erto
de suporte, limpeza da bomba e tubos de alimentação, troca
de coletor de admiss ão, trocar cabos de velas e ignição,
UNID trocar trinco do caput, cons erto de radiador, drenar água e
aditivar, troca de cárter, filtro de motor, jogo de correias e
esticadores , trocar eixo tras eiro completo, troca de
escapam ento completo, troca de engrenagem da 1ª a ré,
dis cos e pas tilhas de freios dianteiro, coxim dos
amortecedores dianteiro e tras eiro, trocar bateria, alternador
e revis ar chicote, troca de conjunto de embreagem, troca de
arranque e crem alheira do motor, jogo de mangueiras de
água e ventuinha, troca de pontas de eixo tras eiro, tambores
de freios , jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar

6.900,00 34.500,00

JLA FIQUEIRA
AUTO
MECANICA-ME

Processo Administrativo nº: 10.074/2017

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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EMPRESA

JLA FIQUEIRA
AUTO
MECANICA-ME

PREGÃO PRESENCIAL
(PARA REGISTRO DE PREÇOS) Nº 022/2017

3

V. TOTAL

5.876,00 47.008,00

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa
destinada a realizar serviços gráficos, destinados a atender a
Secretaria Municipal de Administração.
Tipo de licitação: Menor preço global.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 18 de julho de 2017, às
09:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.

V. UNIT.

Fazer freio completo nas rodas dianteiras e tras eiras , discos
e pastilhas, rolamentos , lonas e cabo do freio de mão
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Remoção de câmbio para trocar conjunto de embreagem
com pleto, balança, amortecedores dianteiro e tras eiro,
molas , batentes e coifas da s us pens ão dianteira, trocar
cilindro mestre, discos de freios, tambores , pastilhas e
lonas, trocar óleo e calços do câm bio do motor, pivô,
rolamento dos cubos , juntas homocinéticas, s istema de freio
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para cons erto
de suporte, limpeza da bomba e tubos de alimentação, troca
de coletor de admiss ão, trocar cabos de velas e ignição,
UNID trocar trinco do caput, cons erto de radiador, drenar água e
aditivar, troca de cárter, filtro de motor, jogo de correias e
esticadores , trocar eixo tras eiro completo, troca de
escapam ento completo, troca de engrenagem da 1ª a ré,
dis cos e pas tilhas de freios dianteiro, coxim dos
amortecedores dianteiro e tras eiro, trocar bateria, alternador
e revis ar chicote, troca de conjunto de embreagem, troca de
arranque e crem alheira do motor, jogo de mangueiras de
água e ventuinha, troca de pontas de eixo tras eiro, tambores
de freios , jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar

5.900,00

Remoção de câmbio para trocar conjunto de embreagem
com pleto, balança, amortecedores dianteiro e tras eiro,
molas , batentes e coifas da s us pens ão dianteira, trocar
cilindro mestre, discos de freios, tambores , pastilhas e
lonas, trocar óleo e calços do câm bio do motor, pivô,
rolamento dos cubos , juntas homocinéticas, s istema de freio
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para cons erto
de suporte, limpeza da bomba e tubos de alimentação, troca
de coletor de admiss ão, trocar cabos de velas e ignição,
UNID trocar trinco do caput, cons erto de radiador, drenar água e
aditivar, troca de cárter, filtro de motor, jogo de correias e
esticadores , trocar eixo tras eiro completo, troca de
escapam ento completo, troca de engrenagem da 1ª a ré,
dis cos e pas tilhas de freios dianteiro, coxim dos
amortecedores dianteiro e tras eiro, trocar bateria, alternador
e revis ar chicote, troca de conjunto de embreagem, troca de
arranque e crem alheira do motor, jogo de mangueiras de
água e ventuinha, troca de pontas de eixo tras eiro, tambores
de freios , jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar

7.900,00

5.900,00

3

Remoção de câmbio para trocar conjunto de embreagem
completo, balança, amortecedores dianteiro e traseiro,
molas, batentes e coifas da suspensão dianteira, trocar
cilindro mestre, discos de freios, tambores, pastilhas e
lonas, trocar óleo e calços do câmbio do motor, pivô,
rolamento dos cubos, juntas homocinéticas, sistema de freio
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para conserto
de suporte, limpeza da bomba e tubos de alimentação, troca
de coletor de admissão, trocar cabos de velas e ignição,
UNID trocar trinco do caput, conserto de radiador, drenar água e
aditivar, troca de cárter, filtro de motor, jogo de correias e
esticadores, trocar eixo traseiro completo, troca de
escapamento completo, troca de engrenagem da 1ª a ré,
discos e pastilhas de freios dianteiro, coxim dos
amortecedores dianteiro e traseiro, trocar bateria, alternador
e revisar chicote, troca de conjunto de embreagem, troca de
arranque e cremalheira do motor, jogo de mangueiras de
água e ventuinha, troca de pontas de eixo traseiro, tambores
de freios, jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar

JLA FIQUEIRA
AUTO
MECANICA-ME

9

7.900,00

1

Troca de trincos e borrachas das portas, soldar longarinas e
travessa da carroceria, trocar amortecedores dianteiros e
traseiros, feixes de molas traseiros, discos de pastilhas de
freios traseiros e dianteiros, rolamentos dos cubos traseiros,
ponteiras, barras de direção, óleo de motor, filtro
lubrificantes, filtro de diesel, filtro de ar, conjunto de trincos
das portas do salão e das portas traseiras, montar e regular,
abaixar câmbio para troca de kit de embreagem e conjunto
de cabo de marchas, desmontar suspensão dianteira,
pivôres, rolamento de coluna, balança, molas espirais, kit
estabilizadores, troca de kit de embreagem completo,
batente, cabos de freio de mão, correia sincronizada,
esticadores, filtro de motor, revisão geral no motor, filtro de
JLA FIQUEIRA
óleo, trocar bateria, consertar motor de partida, reformar eixo
UNID
14.680,00 14.680,00
AUTO
traseiro, abrir caixa de marcha para troca de rolamento,
MECANICA-ME
retentores e anéis sincronizadores, tirar vazamentos e troca
de junto de cabeçote, revisão completa do sistema elétrico,
cabos, terminais, lâmpadas, comando de seta, sangrar e
funcionar, esticador do ventilador, trocar e consertar trincos
da porta e travas internas, soldar cárter, colocar reforço,
soldar suporte e trocas de lonas, retentores e rolamentos de
cubos, calço, turbinas, coletor de escape, homocinéticas,
limpar todo o sistema de arrefecimento e colocar aditivo,
troca de escapamento completo, coletor, barra de direção,
troca de bico injetores e revisar o sistema de injeção
eletrônica, tirar vazamento do motor, reformar sistema de
freio, trocar engrenagens da 1ª, 2ª e 3ª velocidades, eixo
entalhado, regular vidros

Barbosa Auto
Socorro
Valença Ltda

Remoção de câmbio para trocar conjunto de embreagem
com pleto, balança, amortecedores dianteiro e tras eiro,
molas , batentes e coifas da s us pens ão dianteira, trocar
cilindro mestre, discos de freios, tambores , pastilhas e
lonas, trocar óleo e calços do câm bio do motor, pivô,
rolamento dos cubos , juntas homocinéticas, s istema de freio
dianteiro completo, tirar tanque de combustível para cons erto
de suporte, limpeza da bomba e tubos de alimentação, troca
de coletor de admiss ão, trocar cabos de velas e ignição,
JLA FIQUEIRA
UNID trocar trinco do caput, cons erto de radiador, drenar água e 10.900,00 21.800,00
AUTO
aditivar, troca de cárter, filtro de motor, jogo de correias e
MECANICA-ME
esticadores , trocar eixo tras eiro completo, troca de
escapam ento completo, troca de engrenagem da 1ª a ré,
dis cos e pas tilhas de freios dianteiro, coxim dos
amortecedores dianteiro e tras eiro, trocar bateria, alternador
e revis ar chicote, troca de conjunto de embreagem, troca de
arranque e crem alheira do motor, jogo de mangueiras de
água e ventuinha, troca de pontas de eixo tras eiro, tambores
de freios , jogo de cabo de freio de mão, filtro de ar

10

TOTAL

7.873,00 23.619,00

JLA FIQUEIRA
AUTO
MECANICA-ME

R$ 210.591,00

Aline de Oliveira
Pregoeira

Troca de trincos e borrachas das portas, soldar longarinas e
travessa da carroceria, trocar amortecedores dianteiros e
traseiros, feixes de molas traseiros, discos de pastilhas de
freios traseiros e dianteiros, rolamentos dos cubos traseiros,
ponteiras, barras de direção, óleo de motor, filtro
lubrificantes, filtro de diesel, filtro de ar, conjunto de trincos
das portas do salão e das portas traseiras, montar e regular,
abaixar câm bio para troca de kit de em breagem e conjunto
de cabo de marchas, desm ontar suspensão dianteira,
pivôres, rolamento de coluna, balança, molas espirais, kit
estabilizadores, troca de kit de embreagem completo,
batente, cabos de freio de m ão, correia sincronizada,
esticadores, filtro de m otor, revisão geral no motor, filtro de
JLA FIQUEIRA
óleo, trocar bateria, consertar motor de partida, reformar eixo
UNID
10.700,00 21.400,00
AUTO
traseiro, abrir caixa de marcha para troca de rolamento,
MECANICA-ME
retentores e anéis sincronizadores, tirar vazamentos e troca
de junto de cabeçote, revisão completa do sistem a elétrico,
cabos, terminais, lâmpadas, com ando de seta, sangrar e
funcionar, esticador do ventilador, trocar e consertar trincos
da porta e travas internas, soldar cárter, colocar reforço,
soldar suporte e trocas de lonas, retentores e rolamentos de
cubos, calço, turbinas, coletor de escape, homocinéticas,
limpar todo o sistema de arrefecimento e colocar aditivo,
troca de escapamento completo, coletor, barra de direção,
troca de bico injetores e revisar o sistema de injeção
eletrônica, tirar vazamento do motor, reformar sistema de
freio, trocar engrenagens da 1ª, 2ª e 3ª velocidades, eixo
entalhado, regular vidros

Agendamento Médico do Trabalho
De terça a sexta-feira das 12h30min às 17h30min.
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