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A Secretaria Municipal de Educação parabeniza todos os
alunos, professores e direções pelo resultado alcançado na
OBMEP / 2017:














EM JOÃO ESTEVES
EM PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
CEFET
CE ARNOR SILVESTRE VIEIRA
CE CORONEL BENJAMIN GUIMARÃES
CE THEODORICO FONSECA
CE PADRE SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DEP. LUIZ PINTO
CIA MONS. TOMÁS TEJERINA DE PRADO
– POLO AGRÍCOLA
CE DR. OSWALDO TERRA
CE DR. GUILHERME MILWARD
CE BARÃO DE JUPARANÃ

Em especial, nosso reconhecimento aos CE Cel. Benjamin
Guimarães e CE Arnor Silvestre Vieira como “Escolas Premiadas” e à professora FLÁVIA CARVALHO DE FREITAS (CE Arnor
Silvestre Vieira) como “Professor Premiado”.
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PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
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

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

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
E-mail:esportelaze@rvalenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

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

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414
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

UFIVA - R$ 68,77
de acordo com o Decreto
86/2016 de 26/10/2016 publicado no Boletim Oficial
edição 808 de 03/11/2016.

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
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
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
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

UFIR - R$ 3,1999

PREVI-VALENÇA

de acordo com a Resolução
SEFAZ Nº 1048 de 26/12/2016
publicada no DOE em
28/12/2016

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela
Telefone:(24) 2453-5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

Página 2

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro,
676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777
PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva
VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus
Breves Beiler
1° SECRETÁRIO
David Barbosa Nogueira
2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000
Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br
www.valenca.rj.gov.br
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 861/2017)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 867/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Mercearia Andrade Pinto Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 28.849/2017 (2.3º Pedido - ARP nº
013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação (Mais Educação).
Valor: R$ 5.537,93 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e
noventa e três centavos).

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Amanbella Comércio de Alimentos Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 28.844/2017 (26º Pedido - ARP nº
013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 21.602,79 (vinte e um mil, seiscentos e dois reais e
setenta e nove centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 864/2017)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: J. R. O. Silva Produção e Organização e Sonorização
de Eventos-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 015/2017
Processo Primitivo nº: 4.892/2017
Processo Administrativo nº: 29.164/2017 (8º Pedido - ARP nº
007/2017)
Objeto: Prestação de serviços de sonorização e iluminação cênica
de grande porte para eventos com duração de até 8 horas, destinado
ao evento “47º Encontro de Folia de Reis de Valença”, nos dias 05
e 06 de janeiro de 2018, no Centro da Cidade de Valença-RJ.
Valor: R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 866/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: J. R. O. Silva Produção e Organização e Sonorização
de Eventos-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 015/2017
Processo Primitivo nº: 4.892/2017
Processo Administrativo nº: 28.424/2017 (7º Pedido - ARP nº
007/2017)
Objeto: Prestação de serviços de sonorização de médio porte
para eventos com duração de até 4 horas, destinado à formatura
dos alunos do SERAD, no dia 06 de dezembro de 2017, no Centro
da Cidade de Valença-RJ.
Valor: R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais)
Recursos: Município
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Processo Administrativo nº: 26.401/2017
Objeto: Aquisição de materiais esportivos, destinados a atender
as escolas da rede municipal - 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 20 de dezembro 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.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

Junta Administrativa de Recursos de Infrações
JARI
Julgados em 05/12/2017
Processos Indeferidos
27883/2017
Ricardo José Nogueira Pereira
Coordenador de Trânsito
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

AVISO DE LICITAÇÃO
Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017
(REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017 – DESERTO)
Processo Administrativo nº: 27.345/2017
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor destinado a
Guarda Municipal.
Tipo de licitação: Menor preço.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 21 de dezembro 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.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
PORTARIA PMV, Nº. 721, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do Município e,
Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 29958/17;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor SEBASTIÃO
ERIC VASCONCELLOS SOARES, matrícula nº. 211.105, para atuar como
fiscal de contrato referente ao processo administrativo licitatório de nº.
27.459/2017 (destinado à aquisição de material para o conserto de pneus
e câmaras de veículos), e como seu substituto o servidor Paulo Sergio
de Souza, matrícula nº. 120.154.
Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para os servidores ora designados.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA PMV, Nº. 717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando a Lei Municipal nº. 2.940, de 09 de Março de
2017, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações
sociais no âmbito do Município de Valença;

DECRETO Nº. 224, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.
Em enta: “D ispõe sobre a abertura de
C rédito Adicional Suplementar dando
providências correlatas”.

Considerando o Decreto Municipal nº. 22, de 22 de Março de
2017, que regulamenta a Lei nº. 2.940/2017;
Considerando os termos do processo administrativo nº.
29171/2017;

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.935, de 14 de Dezembro de 2016 e;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, a partir desta data, os servidores abaixo
relacionados para compor a Comissão de Avaliação da execução dos
contratos de gestão das entidades qualificadas como Organizações
Sociais, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Valença, composta pelas pessoas abaixo relacionadas:
- Sônia da Glória Carvalho Paes Leme – titular (servidor público)
- Ana Lídia da Silva Ramos – suplente (servidor público)
- Leonardo Magalhães Teixeira – titular (servidor público)
- Lucilei da Silva – suplente (servidor público)
- Leila Márcia Mendes Lima – titular (servidor público)
- Iêda de Paula Carvalho – suplente (servidor público)
- Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva - titular (representante do Poder
Legislativo)
- Fabio Antonio Pires Jorge – suplente (representante do Poder Legislativo)
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 531,
de 01 de Junho de 2017.

Considerando os termos do processo administrativo nº. 29972/2017;
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$ 499.500,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos reais),
para atender as despesas assim codificadas:
U.O
02.04

02.05

02.09

04.01

Identificação do Programa
Manutenção e
Operacionalização da
Secretaria
Pagamento de Professores
do Ensino Fundamental –
FUNDEB 60%
Manutenção e
Operacionalização da
Secretaria
Manutenção e
Operacionalização da
Secretaria

04.01 PSEMC CREAS/APAE
TOTAL
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Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
dotação

04.122.2005.2001 3.3.90.14.00.00.00

0000

2.500,00

12.361.2012.2016 3.1.90.11.00.00.00

0015

355.000,00

04.122.2011.2001 3.3.90.39.99.99.00

0004

47.000,00

08.122.2020.2001 3.3.50.43.00.00.00

0000

10.000,00

08.244.2019.2064 3.3.50.43.00.00.00

0017

85.000,00
499.500,00
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Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação das seguintes dotações
do orçamento em vigor:
U.O

Identificação do Programa

Manutenção e
02.04 Operacionalização da
Secretaria

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

0000

2.500,00

3.3.90.30.99.00.00

0015

70.000,00

3.3.90.39.99.99.00

0015

120.000,00

4.4.90.52.00.00.00

0015

40.000,00

4.4.90.51.00.00.00

0015

125.000,00

0004

1.000,00

0004

20.000,00

3.3.90.39.99.99.00
Manutenção e Ampliação de
26.782.2011.2046
Estradas Municipais
3.3.90.39.99.99.00

0000

18.000,00

0004

8.000,00

12.361.2012.2018

Manutenção e Ampliação de
15.451.2011.2037 3.3.90.39.99.99.00
Vias Urbanas
Manutenção do Projeto Vale
02.09
15.452.2011.2063 3.3.90.39.99.99.00
do Café
02.09

Manutenção e
04.01 Operacionalização da
Secretaria

04.01

Valor da
Dotação

04.122.2005.2001 3.3.90.39.99.99.00

02.05 FUNDEB

02.09

Recurso

PSEAC – Abrigo dos
04.01
Idosos/Casa da Criança

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 15110/2017/FMS
MODALIDADE: Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 018/2017/FMS.
OBJETO: Realização de Exames
BENEFICIÁRIOS:
Hospital Oftalmologico Santa Beatriz
CNPJ: 30.079.222/0001-02
TCR Imagiologia Ltda
CNPJ: 00.094.397/0001-28
Item Quant Unid

3.3.90.14.00.00.00

0000

4.000,00

0000

5.000,00

4.4.90.52.99.00.00

0000

1.000,00

3.3.90.30.99.00.00

0017

30.000,00

0017

10.000,00

0017

5.000,00

3.3.90.36.99.00.00

0017

5.000,00

3.3.90.39.99.99.00

0017

10.000,00

6

3.3.50.43.00.00.00

0017

20.000,00

7

3.3.90.36.99.00.00

0017

5.000,00

8

120

unid Cintilografia renal DMSA

0,00

9

12

unid Dacriocintilografia

0,00

10

12

0,00

11

12

unid Cintilografia c/ Galio
Cintilografia de Per. Cerebral
unid
(s pect)

08.244.2019.2106

TOTAL

499.500,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

2
3
4
5

120

V.Unit

08.122.2020.2001 3.3.90.92.00.00.00

08.244.2019.2064

1

Exame

unid Cintilografia Os sea
Dose Terapeutica p/
24
unid
Hipertiroidis mo - Graves
Dose Terapeutica p/
24 unid
Hipertiroidis mo - Plumer
Cintilografia miocárdio c/
240 unid
stres s farmacológico
Cintilografia miocárdio –
240 unid
es forço fís ico
Cintilografia miocárdio –
240 unid
reposuso
120 unid Cintilografia renal DTPA

BL-PSB-FNAS CRAS/Equipe
08.244.2019.1240 3.3.90.39.99.99.00
Volante/SCFV
3.3.90.48.00.00.00

04.01 PSEMC CREAS/APAE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO Nº. 223, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.

V.Total

Empresa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Total

Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

0,00

LOTE II - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NEUROLÓGICO
Item Quant Unid

Exame

1

60

2

60

E.E.G c/ mapeamento
unid
cerebral
unid Polis sonografia

3

60

Unid E.E.G digital c/ sedação

V.Unit

V.Total

Empresa

0,00
0,00
0,00

Total

“Decreta Ponto Facultativo, dando outras
providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

LOTE III - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM OFTALMOLÓGICO
Item Quant Unid
120

Unid Cirurgia Refrativa

2

120

Unid

3

120

Unid

4

120

Unid

5

120

unid

DECRETA

Parágrafo único: Excetuam-se os serviços considerados essenciais ou
emergenciais que não admitam paralisação, tais como os serviços de
saúde e serviços públicos, incumbindo-se os senhores Secretários de
Saúde e de Serviços Públicos e de Defesa Civil, tomar as necessárias
providências para sua operacionalização.

V.Total

TOTAL

Empresa

R$ 1.431.000,00

LOTE IV - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Item Quant Unid

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2017.

V.Unit

Hos pital
1.725,00 207.000,00 Oftalmologico Santa
Beatriz
Hos pital
Cirurgia Antiglaucomatos a
1.500,00 180.000,00 Oftalmologico Santa
Beatriz
Hos pital
Cirurgia Vitrectomia
4.400,00 528.000,00 Oftalmologico Santa
Beatriz
Hos pital
Aplicação Intra Vitrea Avas tin 1.600,00 192.000,00 Oftalmologico Santa
Beatriz
Hos pital
Aplicação Intre Vitrea Lucentis 2.700,00 324.000,00 Oftalmologico Santa
Beatriz

1

Considerando os festejos de final de ano;

Art. 1º - Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura Municipal de
Valença, nos dias 22 e 29 de dezembro de 2017 (sexta-feira).

Exame

Exame

V.Unit

V.Total

Empresa

1

120

unid Ress on. Mag. Crânio

417,41

50.088,66 TCR Imagiologia Ltda

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

2

60

unid Ress on. Mag. Sela túrcica

417,41

25.044,33 TCR Imagiologia Ltda

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

3

12

unid Ress on.Mag seios da face

417,41

5.008,87 TCR Imagiologia Ltda

Edição 915 - 07/12/2017

Página 5

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial

4

24

unid Ress on. Mag. Pes coço

417,41

10.017,73 TCR Imagiologia Ltda

5

60

unid Ress on. Mag. Torax

417,41

25.044,33 TCR Imagiologia Ltda

6

60

unid Ress on. Mag Mama

626,11

37.566,50 TCR Imagiologia Ltda

7

240

unid Ress on. Mag Abdomen Total

758,14 181.954,73 TCR Imagiologia Ltda

8

60

unid Ress on. Mag. Pelva

417,41

25.044,33 TCR Imagiologia Ltda

9

12

unid Ress on. Mag. Penis

417,41

5.008,87 TCR Imagiologia Ltda

10

36

unid Ress on. Mag. Bolsa es crotal

417,41

15.026,60 TCR Imagiologia Ltda

11

60

unid Ress on. Mag. Bacia

417,41

25.044,33 TCR Imagiologia Ltda

12

24

unid Ress on. Mag. Articular

417,41

10.017,73 TCR Imagiologia Ltda

13

120

unid Ress on. Mag Ombro

417,41

50.088,66 TCR Imagiologia Ltda

14

60

unid Ress on. Mag. Mas toide

417,41

25.044,33 TCR Imagiologia Ltda

Total

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 10.196/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 021/2017
Objeto: R egistro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiários: Lattanzi Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis
Ltda.-EPP, Distribuidora Senra Ltda.-M E, Fhorma C omércio e
Representações Ltda.-ME, C. Teixeira 110 Comércio de Alimentos Ltda.EPP, M J A Comércio Atacadista Eireli-ME, Silveira MP Comércio e
Serviços Ltda.-ME, Morelli de Souza Hortifruti Benfica Ltda.-ME, Comércio
de Gêneros Alimentícios Vieira Ltda., Amanbella Comércio de Alimentos
Eireli-ME, Imediata Comércio Distribuição e Serviço Ltda.-EPP, Almeida
Mancebo Mercadinho Ltda.-ME, Mercearia Andrade Pinto Ltda.-ME e
Metinox 2004 Comercial Ltda.-EPP.

R$ 490.000,00

LOTE V - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE E BIOPSIA
Item Quant Unid

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017
(1ª REPUBLICAÇÃO)

Exame

V.Unit

1

240

unid Desintometria Os ses

0,00

2

120

unid Doppler fluxometria

0,00

3

240

unid

4

36

5

36

Transretal da prós tata c/
biopsia e sedação
Core biopsia guiada por
unid
mamografia
unid Core biopsia guiada por U.S

6

36

unid Es tudo Urodinamico

V.Total

PREÇO
UNITÁRIO

MARCA

Morelli

1,40

Ceasa

2

Achocolatado em pó instantâneo:
de 1ª qualidade, com vitaminas
actigen-E, minerais, açucar, cacau
24.948 pcte/ lata
em pó, maltodectina, em ulsificante,
lecitina de soja e aromatizantes.
Pacote ou lata de 400 grs.

Am anbella

5,80

Nescau

3

Achocolatado em pó instantâneo:
de 1ª qualidade, com vitam inas
actigen-E, minerais, açucar, cacau
pcte/ lata
em pó, maltodectina, em ulsificante,
lecitina de soja e aromatizantes.
Pacote ou lata de 400 grs.

Am anbella

5,80

Nescau

ITEM QUANT

1

5.077

120

2

36

3

36

Exame

unid Es pirometria
Broncoscopia c/ coleta de
unid
material
Broncoscopia s / coleta de
unid
material

EMPRESA

kg

Abóbora m adura: de 1ª qualidade,
tipo
menina,
isenta
de
enfermidades, m aterial terroso e
umidade externa anormal, sem
danos
físicos
e
mecânicos
oriundos de m anuseio e transporte.
De colheita recente.

0,00
0,00
0,00
0,00

LOTE VI - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PNEUMOLOGIA

1

PRODUTO

Empresa

Total

Item Quant Unid

UNID

V.Unit

V.Total

Empresa

8.316

0,00
0,00

caixa

Achocolatado líquido: de 1ª
qualidade, enzima lactase ou soro
de leite reconstituído, água, açúcar,
cacau em pó, minerais (cálcio,
m agnésio e ferro), vitaminas (C, B1,
B2, niacina, B6, B12, ácido
pantotênico e biotina), sal,
arom atizantes, espessante
carragenato, gom a xantana e
Distribuidora
cardoximetilcelulose sódica,
Senra
acidulante ácido cítrico. Bebida
láctea. Sem glúten e zero lactose.
Embalagem com 200 ml.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

0,64 Quatazinho

caixa

Achocolatado
líquido:
de
1ª
qualidade, soro de leite, leite
reconstituído, água, açúcar, cacau
em pó, minerais (cálcio, m agnésio
e ferro), vitaminas (C, B1, B2,
niacina, B6, B12, ácido pantotênico
e biotina), sal, aromatizantes,
espessante carragenato, gom a
Distribuidora
xantana
e cardoxim etilcelulose
Senra
sódica, acidulante ácido cítrico.
Bebida
láctea.
Sem
glúten.
Embalagem
com
200
m l.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência,
inform ação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

0,64 Quatazinho

0,00

Total
LOTE VII - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM RX E PROCEDIMENTO RENAL
Item Quant Unid

Exame

V.Unit

1

24

unid Histeross alpincografia

0,00

2

24

unid Clister Opaco

0,00

3

24

Unid Retoss igmoidoscopia

0,00

4

36

0,00

5

36

6

36

unid Uretrocistografia de adulto
Uretrocistografia de criança
unid
(até 12 anos )
unid Uretrocistos copia

7

36

unid

8

120

9

120

RX panorâmica da coluna
vertebral
Uretro litotripsia c/ colocação
unid
de cateter
Uretro litotripsia s / colocação
unid
de cateter

V.Total

Empresa
4

1.200

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total

Aline de Oliveira
Pregoeira
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6

7

8

9

10

11

43.779

20.640

960

3.826

1.275

1.428

caixa

Achocolatado
líquido:
de
1ª
qualidade, soro de leite, leite
reconstituído, água, açúcar, cacau
em pó, minerais (cálcio, m agnésio
e ferro), vitaminas (C, B1, B2,
niacina, B6, B12, ácido pantotênico
e biotina), sal, aromatizantes,
espessante carragenato, gom a
Distribuidora
xantana
e cardoxim etilcelulose
Senra
sódica, acidulante ácido cítrico.
Bebida
láctea.
Sem
glúten.
Embalagem
com
200
m l.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência,
inform ação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

0,64 Quatazinho

Açúcar: de 1ª qualidade, refinado
amorfo, obtido da cana de açúcar,
com aspecto, cor e cheiro próprios,
sabor doce, com teor de sacorose
m ínimo de 99% de p/p e umidade
m áxima de 0,3% de p/p, sem
ferm entação, isento de sujividades,
parasitas e materiais terrosos.
Pacote com 01 Kg. Embalagem
íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

Am anbella

Adoçante: de 1ª qualidade, sem
aspartame, embalagem com 200
m l.
Embalagem
íntegra
e
resistente,
devendo
conter:
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

Am anbella

kg

Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro,
nacional, firm e e intacto, sem
danos
físicos
e
mecânicos
oriundos de m anuseio e transporte,
perfurações e cortes, tam anho e
coloração uniformes, devendo ser
bem
desenvolvido, isento de
sujividades. De colheita recente.

Morelli

14,80

Ceasa

kg

Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro,
nacional, firm e e intacto, sem
danos
físicos
e
mecânicos
oriundos de m anuseio e transporte,
perfurações e cortes, tam anho e
coloração uniformes, devendo ser
bem
desenvolvido, isento de
sujividades. De colheita recente.

Morelli

14,80

Ceasa

kg

unid

pcte

3,77

12.789

pcte

Am anbella

10,13

Jaborandi

pcte

Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha,
tipo 1, branco, polido, classe longo
fino, constituídos de grãos inteiros,
com teor de umidade m áxima 15%,
isento de sujividades e m ateriais
estranhos, em balagem de 5 kg em
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos e não violados,
resistentes
que
garantam
a
integralidade do produto até o
m om ento
do
consum o.
Acondicionados
em
fardos
lacrados. A em balagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

Am anbella

10,13

Jaborandi

kg

Batata inglesa: de 1º qualidade,
inteira, de colheita recente, livre de
parasitos e larvas, sem umidade
anormal, isenta de odor e sabor
estranhos.

Morelli

1,80

Ceasa

unid

Bebida láctea: soro de leite e/ou
soro de leite em pó, leite
pasteurizado integral e/ou leite em
pó integral, açúcar, polpa sabores,
amido m odificado, arom atizante
sintético idêntico ao natural da fruta,
acidulante: ácido lático (INS 270),
conservador: sorbato de potássio
(INS 202) e corante artificial, crem e
Mercearia
de soro de leite, estabilizante,
Andrade Pinto
açúcar, gelatina e espessante:
gom a guar (INS 412) e ferm ento
lácteo. Alérgicos: bebida láctea 0%
lactose possui a enzima lactase
que
facilita
na
digestão,
proporcionando
conforto
aos
intolerantes à lactose. Contém
arom atizante sintético idêntico ao
natural. Em balagem com 950 grs.

2,85

Frutibom

unid

Bebida láctea: soro de leite e/ou
s oro de leite em pó, leite
pas teurizado integral e/ou leite em
pó integral, açúcar, polpa s abores ,
amido modificado, arom atizante:
s intético idêntico ao natural da fruta,
acidulante: ácido lático (INS 270),
cons ervador: s orbato de potás s io
Mercearia
(INS 202) e corante artificial, creme
Andrade Pinto
de s oro de leite, estabilizante,
açúcar, gelatina e es pes sante:
gom a guar (INS 412) e ferm ento
lácteo. Alérgicos: contém leite e
derivados, não contém glúten,
contém aromatizante sintético
idêntico ao natural. Embalagem
com 950 grs.

2,85

Frutibom

Topçucar

13

4.263

Assugrin

14

15

Amido de m ilho: de 1ª. qualidade,
produto am iláceo extraído do m ilho,
fabricado a partir de matérias
prim as sãs e limpas isentas de
m atérias terros as e parasitas, não
podendo es tar úm idos,
ferm entados ou rançosos. Sob a
form a de pó, deverão produzir
ligeira crepitação quando
Dis tribuidora
com primido entre os dedos .
Senra
Umidade m áxima 14% p/p, acidez
2,5% p/p, m ínimo do am ido 84%
p/p e res íduo mineral fixo p/p.
Embalagem de 500 gr. A
embalagem conter externam ente
os dados de identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.
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2,15

12

Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha,
tipo 1, branco, polido, classe longo
fino, constituídos de grãos inteiros,
com teor de umidade m áxima 15%,
isento de sujividades e m ateriais
estranhos, em balagem de 5 kg em
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos e não violados,
resistentes
que
garantam
a
integralidade do produto até o
m om ento
do
consum o.
Acondicionados
em
fardos
lacrados. A em balagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

9.926

253

2,04 Cam po Bom
16

28.272
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18

19

20

21

9.424

34.044

28.272

9.424
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unid

Bebida láctea: soro de leite e/ou
soro de leite em pó, leite
pasteurizado integral e/ou leite em
pó integral, açúcar, polpa sabores,
amido modificado, arom atizante:
sintético idêntico ao natural da fruta,
acidulante: ácido lático (INS 270),
conservador: sorbato de potássio
Mercearia
(INS 202) e corante artificial, creme
Andrade Pinto
de soro de leite, estabilizante,
açúcar, gelatina e espessante:
gom a guar (INS 412) e ferm ento
lácteo. Alérgicos: contém leite e
derivados, não contém glúten,
contém aromatizante sintético
idêntico ao natural. Embalagem
com 950 grs.

pcte

Biscoito doce, tipo maisena: de 1º
qualidade, com posição básica:
farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, água, sal, vitamina e
dem ais substâncias pertinentes.
Pacote com 200 grs. Em balagem
íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência,
informação nutricional, núm ero de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

pcte

Biscoito salgado, tipo cream
cracker:
de
1ª
qualidade,
com posição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, crem e de
m ilho ou fécula de mandioca,
açúcar invertido, carbonato de
cálcio, sal, estabilizante lecitina de
soja, fermento químico, bicarbonato
de amônia, bicarbonato de sódio,
pirofosfato de sódio, arom atizante,
m elhorador
de
farinha,
m etabisulfito de sódio, com glúten,
soja, leite e cevada. Pacote com
200 grs. Em balagem íntegra e
resistente,
devendo
conter:
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

pcte

pcte

Página 8

Am anbella

Am anbella

Biscoito salgado, tipo cream
cracker:
de
1ª
qualidade,
com posição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, crem e de
m ilho ou fécula de mandioca,
açúcar invertido, carbonato de
cálcio, sal, estabilizante lecitina de
soja, fermento químico, bicarbonato
de amônia, bicarbonato de sódio,
pirofosfato de sódio, arom atizante,
m elhorador
de
farinha,
m etabisulfito de sódio, com glúten,
soja, leite e cevada. Pacote com
200 grs. Em balagem íntegra e
resistente,
devendo
conter:
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

Am anbella

Café: de 1ª qualidade, ins tantâneo,
torrado e m oido, à vácuo, extra-forte.
Selo de pureza ABIC / ISSO 9001 /
Certificado de Qualidade PQC.
Pacote de 500 grs . Embalagem
íntegra e res istente, devendo
conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

Am anbella

2,85

1,04

1,04

1,04

22

16.236

kg

23

5.412

kg

24

16.236

kg

25

5.412

kg

26

11.883

kg

12,45

Chuletão

Im ediata

12,45

Chuletão

Vieira

15,75

Carnes
Vieira

Vieira

15,75

Carnes
Vieira

Morelli

1,80

Ceasa

27

10.334

kg

Morelli

1,24

Ceasa

lata

Extrato
de
tom ate
sim ples
concentrado: de 1ª. qualidade,
com pos to por polpa de tomate,
açúcar e s al. Produto resultante da
concentração da polpa de tom ates
m aduros, es colhidos, sãos, sem
peles e s em entes, por proces s o
tecnológico
adequado.
Será
tolerado 1% de açúcar e 5% de
cloreto de s ódio. Deverá es tar
is ento de ferm entação e não indicar
proces s o defeituoso. Brix entre 18 e
19 (% SS). Lata com 340 grs .

Am anbella

1,50

Bonare

unid

Farinha de aveia: de 1ª. qualidade,
obtida a partir da moagem das
s em entes integrais da aveia, flocos
finos . Rica em fibras , proteínas ,
ferro, s ais m inerais e vitam inas .
Embalagem de 200 grs . (caixa ou
pacote).

Am anbella

1,95

Apti

Ninfa

Ninfa

28

7,48

Im ediata

Frutibom

Ninfa

20.316

Odebrech

29

15.900

Carne bovina, patinho m oído: de 1ª
qualidade, congelada, embalada à
vácuo, em embalagem plástica
flexível,
atóxica,
resistente
e
transparente. Conter no máxim o 2%
de gordura, livre de sebos,
aponevroses, ossos, cartilagens e
pelos.
Embalagens
rotuladas,
constando
obrigatoriam ente
carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. IQF,
Resolução
RCD
nº 12
de
02/01/2001 - Anvisa/MS.
Carne bovina, patinho m oído: de 1ª
qualidade, congelada, embalada à
vácuo, em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente e
transparente. Conter no máxim o 2%
de gordura, livre de sebos,
aponevroses, ossos, cartilagens e
pelos. Embalagens rotuladas,
constando obrigatoriamente
carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. IQF,
Resolução RCD nº 12 de
02/01/2001 - Anvisa/MS.
Carne bovina, patinho em cubos: de
1ª qualidade, picada em cubos com
dimensões de 3 x 3 x 3 cm,
congelada, em balada à vácuo, em
embalagem plástica flexível,
atóxica, resistente e transparente.
Conter no máximo 2% de gordura,
livre de sebos, aponevroses,
ossos, cartilagens e pelos.
Embalagens rotuladas, constando
obrigatoriamente carimbos do SIF
ou SIM, com identificação do
produto. IQF, Resolução RCD nº 12
de 02/01/2001 - Anvisa/MS.
Carne bovina, patinho em cubos: de
1ª qualidade, picada em cubos com
dimensões de 3 x 3 x 3 cm,
congelada, em balada à vácuo, em
embalagem
plástica
flexível,
atóxica, resistente e transparente.
Conter no máxim o 2% de gordura,
livre de sebos, aponevroses,
ossos,
cartilagens
e
pelos.
Embalagens rotuladas, constando
obrigatoriamente carimbos do SIF
ou SIM, com identificação do
produto. IQF, Resolução RCD nº 12
de 02/01/2001 - Anvisa/MS.
Cebola: de 1ª qualidade, m édia,
intactas e firm es. De colheita
recente.
Chuchu: de 1º qualidade, tam anho
e coloração uniformes, livre de
enfermidades, m ateriais terrosos,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos do m anuseio e transporte.
De colheita recente.
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30

4.164

kg

31

8.472

kg

32

7.029

Unid

33

2.343

Unid

34

35

24.837

8.279

kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1,
grãos
inteiros,
isento
de
sujividades e materiais estranhos.
Embalagem de 01 kg. Embalagem
íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência,
núm ero de lote, data de validade e
quantidade do produto.

kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1,
grãos inteiros, isento de
sujividades e materiais estranhos.
Embalagem de 01 kg. Embalagem
íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência,
núm ero de lote, data de validade e
quantidade do produto.

36

2.028

unid

37

4.164

kg

38

39

67.716

1.000

Farinha de mandioca torrada: de 1ª.
qualidade, grupo seco, subgrupo
Mercearia
fina, classe amarela, tipo 1, Andrade Pinto
embalagem de 01 kg.
Farinha de trigo: de 1ª. qualidade,
trigo especial sem fermento, pacote Am anbella
de 01 kg.
Farinha láctea: de 1ª. qualidade,
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em
Mercearia
pó integral, vitam inas e m inerais,
Andrade Pinto
sal e aromatizantes, com glúten,
embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote).
Farinha láctea: de 1ª. qualidade,
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, leite em
Mercearia
pó integral, vitam inas e m inerais,
Andrade Pinto
sal e aromatizantes, com glúten,
embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote).

unid

unid

Ferm ento em pó: de 1ª qualidade,
amido de m ilho geneticamente
m odificado, fosfato m onocálcico,
bicarbonato de sódio e carbonato
de cálcio. Embalagem de 100 grs.
Fubá: de 1ª. qualidade, grãos finos.
Pacote de 01 kg.

Lattanzi
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Papo 10

1,70

Prim or

40

10,34

Nestlê

10,34

Nestlê

3,50

3,50

Caldomix

Am anbella

1,87

Apti

Am anbella

1,15

Papo 10

1,99

Ello

Am anbella

1,99

Ello

Morelli

1,59

Ceasa

litro

Leite integral UHT LT: de 1ª
qualidade, vitaminas (A, D e C),
m inerais
(ferro
e
zinco).
Estabilizantes: trifosfato de sódio,
m onofosfato de sódio, difosfato de
sódio e citrato de sódio. Sem Distribuidora
glúten. Embalagem com 1 litro.
Senra
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência,
inform ação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

2,69

Lac

litro

Leite integral UHT LT: de 1ª
qualidade, vitaminas (A, D e C),
m inerais
(ferro
e
zinco).
Estabilizantes: trifosfato de sódio,
m onofosfato de sódio, difosfato de
sódio e citrato de sódio. Sem Distribuidora
glúten. Embalagem com 1 litro.
Senra
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência,
inform ação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

2,69

Lac

litro

Leite de soja UHT LT: de 1ª
qualidade,
sabores
diversos,
proteína de soja, minerais (cálcio e
zinco), vitaminas (A, B2, B6, B12, C,
D, E e ácido fólico). Mesmo teor de
cálcio do leite comum (em 200 m l).
Embalagem
com
1
litro.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência,
inform ação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

3,75

Yoki

litro

Leite sem lactose UHT LT: de 1ª
qualidade, tradicional, com 0%
lactose, rico em ferro e vitam inas (A,
D e C). Em balagem com 1 litro.
Dis tribuidora
Embalagem íntegra e res is tente,
Senra
devendo conter: identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

43.779

unid

42

36.045

kg

Laranja pera: de 1ª qualidade, no
ponto de m aturação adequado para
o consumo. De colheita recente.

44

1,29

Am anbella

41

131.472

43.824

Neilar

45

Am anbella

unid

Geleia de m ocotó: de 1ª qualidade,
água, açúcar, extrato proteico
(bovino), vitam inas (A, B1, B6, B12,
C, ácido fólico e ácido pantotêm ico),
espessante Agar, corante amarelo,
regulador de acidez, bicarbonato de
sódio e aromatizante, sem glúten.
Embalagem com 220 gr.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

43

0,67

131.337

Geleia de m ocotó: de 1ª qualidade,
água, açúcar, extrato proteico
(bovino), vitam inas (A, B1, B6, B12,
C, ácido fólico e ácido pantotêm ico),
espessante Agar, corante amarelo,
regulador de acidez, bicarbonato de
sódio e aromatizante, sem glúten.
Embalagem com 220 gr.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

Caldomix

Lattanzi

Gelatina comum: de 1ª qualidade,
açúcar, gelatina, sal, vitamina C.
Reguladores de acidez: citrato de
sódio
e
ácido
fumárico.
Arom atizante.
Edulcorante:
aspartame, ciclamato de sódio,
acesulfame de potássio e sacarina
sódica.
Corantes
artificiais:
Mercearia
bordeaux S e am arelo crepúsculo
Andrade Pinto
FCF ou Bordeaux azul brilhante FCF
e tartrazina. Embalagem com 85 gr.
(sabores variados). Embalagem
íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.
Gelatina zero: de 1ª qualidade,
gelatina,
maltodextrina,
s al.
Reguladores de acidez: citrato de
s ódio
e
ácido
fumárico.
Arom atizante.
Edulcorante:
aspartame, ciclamato de s ódio,
aces ulfame de potás sio e s acarina
s ódica.
Corantes
artificiais:
bordeaux S e am arelo crepús culo
FCF ou Bordeaux azul brilhante FCF
e tartrazina. Embalagem com 85 gr.
(s abores variados). Embalagem
íntegra e res istente, devendo
conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

3,30

960

Am anbella

Apti

46

960

3,69 Cam pones a
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47

32.697

unid

48

10.899

unid

49

960

unid

50

2.928

lata

51

52

3.834

27.034

10,64

Regina

10,64

Regina

59

12,69

Regina

3,09

Triângulo

kg

Morelli

2,40

Ceasa

kg

Maça nacional vermelha: de 1ª
qualidade, pesando em média 120
grs cada, inteiras e sãs, no ponto
de m aturação adequado para o
consum o. Isenta de sujividades,
parasitas e larvas, sem umidade
externa anorm al, com sabor e odor
característicos. De colheita recente.

Morelli

3,18

Ceasa

Maça nacional vermelha: de 1ª
qualidade, pesando em média 120
grs cada, inteiras e sãs, no ponto
de m aturação adequado para o
consum o. Isenta de sujividades,
parasitas e larvas, sem umidade
externa anorm al, com sabor e odor
característicos. De colheita recente.

Morelli

3,18

Ceasa

Am anbella

1,68

Ninfa

Am anbella

1,70

Ninfa

Am anbella

1,72

Ninfa

Morelli

1,95

Ceasa

9.011

kg

54

5.676

pcte

55

22.500

pcte

56

5.664

pcte

57

27.034

kg

9.011

Leite em pó integral: de 1ª.
qualidade, vitaminas A e D,
emulsificante, lecitina de soja,
Almeida
instantâneo, sem glúten.
Mancebo
Embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote).
Leite em pó integral: de 1ª.
qualidade, vitam inas A e D,
emulsificante, lecitina de soja,
Almeida
instantâneo,
sem
glúten.
Mancebo
Embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote).
Leite em pó desnatado e sem
açúcar: de 1ª. qualidade, fosfato
tricálcio,
vitaminas
A e
D,
Almeida
emulsificante, lecitina de soja,
Mancebo
instantâneo,
sem
glúten.
Embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote),
Leite condensado: de 1ª. qualidade,
leite integral, sabor lácteo m ais
acentuado e textura m acia, não
Distribuidora
granulosa, contém açúcar e
Senra
lactose, sem glúten. Lata de 395
grs.
Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem
m anchas, com cor, odor e sabor
característicos. De colheita recente.

53

58
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kg

Macarrão
espaguete:
de
1ª.
qualidade, m assa com ovos e
farinha de trigo enriquecida com
ácido fólico. Pacote de 500 grs.
Macarrão
goelinha:
de
1ª.
qualidade, m assa com ovos e
farinha de trigo enriquecida com
ácido fólico. Pacote de 500 grs.
Macarrão parafuso: de 1ª qualidade,
m assa com ovos e farinha de trigo
enriquecida com ácido fólico.
Pacote de 500 grs.
Mam ão formoso: de 1ª qualidade,
no ponto de maturação adequado
para o consumo, inteiro, isento de
lesões e sujividades. De colheita
recente.
Mam ão formoso: de 1ª qualidade,
no ponto de maturação adequado
para o consumo, inteiro, isento de
lesões e sujividades. De colheita
recente.

Morelli

1,95

10.836

pote

60

19.241

kg

61

6.108

pcte

62

3.780

pcte

63

2.592

unid

64

3.384

unid

Ceasa

Visite nosso site

Margarina: de 1ª qualidade, óleos
vegetais
líquidos
e
interesterificados, água, sal (cloreto
de sódio), soro de leite em pó, leite
em pó desnatado, vitamina A.
Estabilizantes:
mono
e
diglicerídeos de ácidos graxos e
lecitina de soja. Conservadores:
Sorbato de potássio e benzoato de
sódio. Antioxidantes: TBHQ e BHT.
Acidulante:
ácido
cítrico.
Arom atizante: aroma idêntico ao
natural.
Corantes:
urucum,
betacaroteno e curcuma. Sem
glúten.
Pote
de
500
grs.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência,
inform ação
nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto.

Am anbella

Melancia: de 1ª qualidade, redonda,
graúda, livre
de
sujividades,
parasitas e larvas, tam anho e
coloração uniformes, devendo ser
Morelli
bem desenvolvida e m adura, com
polpa firme e intacta, acondicionada
inteira, pesando entre 6 a 10 kg
cada unidade.
Milho de Canjica (amarelo): de 1ª.
qualidade, com as seguintes
características: beneficiado, polido
e limpo, isento de sujividades,
parasitas e larvas. Acondicionado
em saco plástico transparente e
atóxico. Pacote de 500 grs. Demais
MJA
condições de acordo com as
norm as
de
saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF e outras).
Melhor
qualidade
(conform e
acórdão 1416/10 – 2ª. Câmara –
TCU).
Milho de pipoca: de 1ª. qualidade,
com as seguintes características:
beneficiado, polido e limpo, isento
de sujividades, parasitas e larvas.
Acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico. Pacote de
Am anbella
500 grs. Demais condições de
acordo com as norm as de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF e outras). Melhor qualidade
(conforme acórdão 1416/10 – 2ª.
Câm ara – TCU).
Mistura para mingau: de 1ª.
qualidade, sabor arroz ou multicereais-farinha de arroz, açúcar,
farinha de aveia, extrato de m alte,
sais m inerais ou farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de arroz,
sais minerais (carbonato de cálcio, Distribuidora
fosfato de sódio dibásico, fum arato
Senra
ferroso, sulfato de zinco), vitam inas
(vitamina C, niacina, vitamine E,
ácido pantotênico, vitam ina A,
vitam ina B1, vitamina B6, ácido
fólico, vitamina D) e arom atizante
vanilina. Tipo Mucilon ou similar.
Contém glúteo e traços de leite.
Sachê de 230 grs.
Mistura para mingau: de 1ª.
qualidade, sabor tradicional, à bas e
de am ido de m ilho, açúcar,
vitam inas A e C, sais minerais
Am anbella
(cálcio,
fós foro
e
ferro),
arom atizante e corante urucum.
Embalagem
de
200
grs.
Cremogem a ou s imilar.

3,15

Doriana

1,75

Ceasa

0,98 Cam po Bom

1,64

Pereira

5,15

Mucilon

3,50 Cremogem a
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65

12.756

unid

66

21.927

dúzia

67

7.309

dúzia

68

69

70

71

16.236

5.412

4.878

1.626

kg

kg

kg

kg

Óleo de soja: de 1ª qualidade,
refinado. Embalagem de 900 m l.
Ovo
branco galinha: de 1ª
qualidade, lim po, com casca lisa,
resistente e sem rachaduras ou
deformações, com
calcificação
uniform e e formato característico.
Ovo
branco galinha: de 1ª
qualidade, lim po, com casca lisa,
resistente e sem rachaduras ou
deformações, com
calcificação
uniform e e formato característico.
Filé de frango: de 1ª qualidade, sem
osso, sem pele e sem gordura,
congelado,
acondicionado
em
embalagem
de
polietileno
resistente, com m arca do fabricante
do produto e registro no órgão de
Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar
consistência firm e não am olecida,
odor e cor característicos. Não deve
apresentar formações de cristais
de gelo, penas e penugens,
perfurações,
coágulos
e
queimaduras por congelam ento. O
produto deverá respeitar o limite
m áximo de água estabelecido pelo
Ministério da Agricultura.
Filé de frango: de 1ª qualidade, sem
osso, sem pele e sem gordura,
congelado,
acondicionado
em
embalagem
de
polietileno
resistente, com m arca do fabricante
do produto e registro no órgão de
Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar
consistência firm e não am olecida,
odor e cor característicos. Não deve
apresentar formações de cristais
de gelo, penas e penugens,
perfurações,
coágulos
e
queimaduras por congelam ento. O
produto deverá respeitar o limite
m áximo de água estabelecido pelo
Ministério da Agricultura.
Filé de Merluza (peixe): de 1ª
qualidade, carne saborosa e sabor
suave, congelado, sem espinho,
acondicionados em embalagem de
polietileno resistente, com m arca
do fabricante do produto e registro
no órgão de Inspeção Sanitária
(SIF). Apresentar consistência firm e
não amolecida, odor e cor
característicos.
Não
deve
apresentar formações de cristais
de gelo, perfurações, coágulos e
queimaduras por congelam ento. O
produto deverá respeitar o limite
m áximo de água estabelecido pelo
Ministério da Agricultura e Pesca.

Filé de Merluza (peixe): de 1ª
qualidade, carne saborosa e s abor
s uave, congelado, sem espinho,
acondicionados em embalagem de
polietileno res is tente, com m arca
do fabricante do produto e registro
no órgão de Inspeção Sanitária
(SIF). Apres entar consis tência firm e
não amolecida, odor e cor
característicos .
Não
deve
apresentar formações de cristais
de gelo, perfurações, coágulos e
queimaduras por congelam ento. O
produto deverá res peitar o limite
m áximo de água es tabelecido pelo
Minis tério da Agricultura e Pes ca.
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MJA

3,18

Cocamar

Morelli

3,47

Ceasa

Morelli

3,47

Ceasa

Am anbella

7,98

Jagua

Am anbella

7,98

Jagua

72

14,45

14,45

2,33

Ninfa

0,80

Norsal

2,10

Granville

4,49

Alevim

unid

Suplem ento nutricional: de 1ª
qualidade, instantâneo, contendo
24 vitam inas e minerais, rico em
cálcio e zinco, vitamina C, ferro,
Mercearia
ácido fólico e vitamina B12, sabores
Andrade Pinto
chocolate, baunilha e morango.
Embalagem com 450 grs. (Tipo:
Sustain, Sustagem, Sustacal,
Sustenta, Nutren Active ou similar).

11,95

Susttenta

unid

Suplem ento nutricional: de 1ª
qualidade, instantâneo, contendo
24 vitam inas e minerais, rico em
cálcio e zinco, vitamina C, ferro,
Mercearia
ácido fólico e vitamina B12, sabores
Andrade Pinto
chocolate, baunilha e morango.
Embalagem com 450 grs. (Tipo:
Sustain, Sustagem, Sustacal,
Sustenta, Nutren Active ou similar).

11,95

Susttenta

2.292

kg

74

8.256

unid

75

8.256

unid

3.681

Frescatto

77

Im ediata

pcte

73

76

Im ediata

21.816

Frescatto

1.227

Biscoito rosquinha: de 1ª qualidade,
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, amido, côco ralado ou
cacau em pó (licor de cacau/corante
caramelo), sal refinado, ferm ento
quím ico, bicarbonato de sódio e
bicarbonato
de
am ônia,
emulsificante lecitina de soja, Mercearia
acidulante
ácido
cítrico
e Andrade Pinto
arom atizante, com glúten. Pacote
com 330 grs – sabores variados
(coco e chocolate). Embalagem
íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto.

78

13.608

litro

79

10.260

litro

80

1.656

fras co

Sal: de 1ª qualidade, iodado,
refinado, com teor de iodo igual ou
superior a 20 mg até o limite
Mercearia
m áximo de 60 mg por kg, conform e Andrade Pinto
RDC nº 130, de 26/05/03. Pacote de
01 kg.
Suco de caju: de 1ª qualidade,
água, integral e concentrado.
Conservantes:
metabisulfito
e
benzoato de sódio. Acidulante:
Am anbella
ácido cítrico. Estabilizante: gom a de
gelatina. Arom atizante: idêntico ao
natural de caju. Em balagem com
500 ml.
Suco de uva: de 1ª qualidade, água,
integral
e
concentrado.
Conservantes:
metabisulfito
e
benzoato de sódio. Acidulante: Distribuidora
ácido cítrico. Estabilizante: gom a de
Senra
gelatina. Arom atizante: idêntico ao
natural de uva. Em balagem com
500 ml.

Água sanitária: de 1ª qualidade, a
base de hipoclorito de sódio.
Registro no Ministério da Saúde.
Mercearia
Embalagem de 1 litro, com dados
Andrade Pinto
de identificação do produto, m arca
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Álcool: de 1ª qualidade, etílico
hidratado, 70º lt, líquido, para
limpeza
geral,
Regis tro
no
Minis tério da Saúde. Embalagem
Silveira MP
de
1litro,
com
dados
de
identificação do produto, m arca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Amaciante infantil: de 1ª qualidade,
cloreto de dialquil dimetil am ônio,
coadjuvante,
acidulante,
pres ervante, corante, perfum e e
água. Regis tro no Minis tério da
MJA
Saúde. Embalagem de 2 litros,
com dados de identificação do
produto, m arca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

1,36 Execcelence

3,84

Tupi

2,59

Limpil
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81

12.576

unid

82

9.648

litro

83

2.400

tubo

84

85

1.512

10.800

frasco

unid

86

15.204

frasco

87

3.180

unid

88

6.876

pcte

89

90

2.280

6.156

Cera: de 1ª qualidade, liquida,
incolor e cores variadas de acordo
com o pedido. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem
Am anbella
de 750 ml, com dados de
identificação do produto, m arca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Cloro: de 1ª qualidade, a base de
hipoclorito de sódio a 2%. Registro
no
Ministério
da
Saúde.
Mercearia
Embalagem de 1 litro, com dados
Andrade Pinto
de identificação do produto, m arca
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Creme dental infantil: de 1ª
qualidade,
gel,
com
baixa
abrasividade, flúor, lauril sulfato de C. Teixeira
sódio, sacarina, água. Tubo com 90
grs.
Condicionador
infantil: de 1ª
qualidade,
desenvolvido
para
desembaraçar e reduzir o volum e
dos cabelos. Sua formulação suave
deve deixar todos os tipos de
cabelo fáceis de pentear e
Almeida
delicadamente
perfumados.
Mancebo
Registro no Ministério da Saúde.
Frasco com 350 ml, com dados de
identificação do produto, m arca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Desinfetante: de 1ª qualidade,
líquido, germ icida e bactericida.
Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem de 2 litros, com dados
MJA
de identificação do produto, m arca
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Detergente: de 1ª qualidade,
líquido,
neutro,
concentrado,
inodoro e biodegradável. Frasco de
500 ml, com dados de identificação C. Teixeira
do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
Escova de lavar roupa m édia: de 1ª
qualidade, com base de plástico
Metinox
resistente, cerdas nylon macias.
Tam anho m édio.
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2,65

1,50

6,38

2,55

Even

Limpil

Bettamin

Esponja de aço: de 1ª qualidade, lã
Mercearia
de aço, eco. Pacote de 60 g com 8
Andrade Pinto
unidades. Tipo Bombril ou similar.

0,90

Inove

unid

Esponja de banho infantil: de 1ª
qualidade, esponja com uma face
Mercearia
m ais m acia que limpa suavem ente
Andrade Pinto
a pele e outra face que massageia
e esfolia a pele.

1,45

Ober

unid

Esponja de cozinha dupla face: de
1ª qualidade, sintética, um lado em
espuma poliuretano e outro em
fibra sintética abrasiva, dim ensões Distribuidora
100 x 70 x 20 mm , com variação de
Senra
+/- 10 m m. Em balagem com dados
de identificação do produto e m arca
do fabricante.

0,38 Brasileirinha

maço

92

9.864

fras co
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94

1.632

unid

95

23.472

pcte

96

7.824

pcte

97

1.944

unid

Palmolive

2,08

2.256

unid

1,53 Execcelence

Barra

91

7.092

Roxinol

1,04

Fós foro m aço: de 1ª qualidade,
longo com 200 palitos com 5 cm,
longos
com
segurança,
des envolvidos
para
garantir Mercearia
durabilidade maior da chama. Em Andrade Pinto
caixa de papelão res is tente com
uma s uper lixa, que facilite s eu
m anus eio e acendim ento.
Limpador
multius o:
de
1ª
qualidade, ins tantâneo, butilglicol,
m etass ilicato de s ódio, fosfato
triss ódico, s inergis ta, tens oativo
Dis tribuidora
não iônico, cons ervante e água.
Senra
Fras co com 500 ml, com dados de
identificação do produto, m arca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

93

1,89

Gaborarbi

1,64

Dam

98

12.372

unid

99

3.384

frasco

100

9.336

unid

101

4.176

unid

102

2.664

unid

103

2.148

unid

104

1.296

frasco

Pano de chão: de 1 ª qualidade,
alvejado, 100% algodão, 60 x 80
cm.
Pá: de 1ª qualidade, metálica para
recolhim ento de lixo, cabo de
m adeira resistente com 70 cm de
com primento.
Papel higiênico: de 1ª qualidade,
tipo especial, sem perfum e, papel
absorvente de primeira qualidade,
fibras 100% naturais, na cor branca,
picotado, golfrado, m edindo 30 m x
10 cm . Em balagem com 04
unidades.
Papel higiênico: de 1ª qualidade,
tipo especial, sem perfum e, papel
absorvente de primeira qualidade,
fibras 100% naturais, na cor branca,
picotado, golfrado, m edindo 30 m x
10 cm . Em balagem com 04
unidades.

Am anbella

1,42 Carinho Plus

Am anbella

1,42 Carinho Plus

Rodo: de 1ª qualidade, para piso,
com 02 (duas) borrachas, base em
polipropileno com 600 mm, cabo
em
madeira
com
encaixe
rosqueado, comprim ento 1500 mm .

Fhorma

Fhorma

1,98

CAA

MJA

3,20

Alliance

Sabão em pó: de 1ª qualidade, com
tensoativo biodegradável. Registro
no
Ministério
da
Saúde.
Embalagem com 500 grs, contendo Am anbella
dados do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e
com posição quím ica.
Saponáceo: de 1ª qualidade,
Mercearia
crem oso sapólio, cloro. Frasco com
Andrade Pinto
300 ml.
Sabão em barra: de 1ª qualidade,
Mercearia
glicerinado, com 200 grs cada
Andrade Pinto
pedaço.
Sabonete infantil: de 1ª qualidade,
base
vegetal,
hipoalergênico,
MJA
derm atologicamente testado, com
90 grs.
Vassoura de piaçava: de 1ª
qualidade, revestida em lata, com
cabo de madeira resistente, 30
Am anbella
furos – piaçava de boa qualidade
com fios contínuos e com rigidez
adequada para varrição.
Vassourinha: de 1ª qualidade,
Fhorma
cabinho de madeira resistente.
Shampoo infantil: de 1ª qualidade,
derm atologicamente
testado
e
hipoalergênico, que não cause
ardências
ou irritações. Sua
Almeida
fórm ula deve ser isenta de
Mancebo
corantes, parabenos e álcool e que
m antenha o pH natural (neutro).
Embalagem com 350 ml.

6,03

MNR

1,95

Barra

1,68

Inove

0,75

Barra

2,30

Turma da
Mônica

5,66

Chapa 3

2,02

São João

6,02

Palmolive

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.°033 de 06 de Junho de 2015.

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.°034 de 03 de Junho de 2015.

“Dispõe sobre a concessão do beneficio de
APOSENTADORIA POR IDADE ao servidor
JOSE M AR IA ESTEVES A RI EI RA no
_inibiu) clo PREVI-VALENÇA Instituto de
Previdência do Município de Valença.”
CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRETOR
EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas atribuições legais.
fundamentado nos preceitos constitucionais em especial, o que trata o
art. 40 §1°, inciso III, alínea -a^”. da Constituição da República, e ainda
com base na Emenda Constitucional 41/2003, Art. 6°, usando ainda do
que dispõe a Legislação lnfraconstitucional Municipal, Lei Complementar
n°160, de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de
Previdência Social no âmbito do Município de Valença Estado do Rio de
Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21 incisos I, II e II, tendo reajustes
de acordo com os índices do INSS:

“Dispõe sobre a concessão do benefic..lo
APOSENTAD OR IA POR TEM PO D E
CONTRIBUIÇÃ O a servidora MARIA
MADALENA DE FÁTIMA SOUZA no Âmbito
PREVI-VALENÇA Instituto de Previdência do
Município de Valença.

Considerando os termos do Processo Administrativo n° 232/233 de 2015:

C AR LOS AU GU STO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §19, inciso III, alínea “a” da referida
Constituição da República, e ainda, com base na Emenda Constitucional
41/2003, art. 6°, usando ainda do que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar n° 160 de 12 de
dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência Social no
âmbito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em especial
o que dispõe o art. 20, incisos I, II, III, § 1° e 2°, tendo garantida a paridade
de reajustes com os servidores ativos e, ainda em harmonia com o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valença e,

RESOLVE

Considerando os termos do Processo Administrativo n° 251/252
de 2015:

Art. 1° CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA POR IDADE.
ao servidor JOSÉ MARIA ESTEVES ARIEIRA, brasileiro, portador do
CPF n°320.925.127-49, mat.121401: NIT n °1706769003-8, efetivo no
cargo de AGENTE EDUCADOR II, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calculados
com base no que trata o artigo 40, §1° da Constituição da República e,
em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar 160 de 12 de dezembro
de 2012, fixados através de sistema eletrônico ASPPREV. conforme
fls.33/37 do processo administrativo 232 de 2015 com valor de R$788,00
(setecentos e Hciita e oito reais).
1— A parcela obtida foi assim somada:
a) Valor Salário Base R$1003,02 (mil e três reais e dois centavos):
b) Salários Apurados 203;0
c) Salários Utilizados 162 - 80% e Desprezados 41;
d) Valor da Média Utilizada R$943,72(novecentos e quarenta e très reais
e setenta e dois centavos);
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.

RESOLVE
Art. 1° CONCEDER, o beneficio APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora MARIA MADALENA DE FÁTIMA
SOUZA, brasileira, portadora do CPF n° 679.098.257-49, mat.115037,
NIT n°107.59404.13-2, efetiva no cargo de PROFESSOR II lotada na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calculados
com base no que trata o artigo 40, §1° da Constituição da República e,
em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar 160 de 12 de dezembro
de 2012, fixados através de sistema eletrônico ASPPREV conforme fls
37/41 do processo administrativo 251 de 2015 com valor de R$1.646,18
(mil seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos).
I — As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de PROFESSOR II com valor de R$1.266,29 (mil
duzentos e sessenta e seis reais e vinte e nove reais), acrescido de 30%
referentes aos ATSs, R$379,89 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta
nove centavos), de acordo com art. 126 e 129 da Lei Complementar
Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
de Valença/RJ.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.°050 de 06 de Julho de 2015.

“Dispõe sobre a concessão do beneficio
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO ao servidor ANTONIO
CAROS CARDOZO no Âmbito do PREVIVALENÇA Instituto de Previdência do
Município de Valença.”

“Dispõe sobre a concessão do beneficio de
A POSENTAD OR IA POR TEM PO D E
CON TRIBU IÇÃO a servidora M AR CIA
CRISTINA CAMPOS MACEDO no Âmbito do
PREVI-VALENÇA Instituto de Previdência do
Município de Valença.”

C AR LOS AU GU STO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas atribuições
legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em especial o que
trata o art. 40 §1°, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, e
ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003, Art. 6°, usando ainda
do que dispõe a Legislação Infraconstitucional M unicipal, Lei
Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença Estado
do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20 incisos I, II e II,
tendo garantida a paridade de reajustes com os servidores ativos, e ainda
em harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença e,

C AR LOS AU GU STO CELINO BASTOS LISBOA FILHO.
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas atribuições
legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em especial o que
trata o art. 40 §1°, inciso III, alínea -a”, da Constituição da República, e
ainda com’base na Emenda Constitucional 41/2003, Art. 6°. usando ainda
do que dispõe a Legislação Infraconstitucional M unicipal, Lei
Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença Estado
do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, Parágrafo 1° e 2°,
incisos I, II e II, tendo garantida a paridade de reajustes com os servidores
ativos, e ainda em harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo n°457/460
de 2015;

Considerando os termos do Processo Administrativo n°378/379
de 2015:

RESOLVE

RESOLVE

Art. 1° CONCEDER, o beneficio APOSENTADORIA TEMPO DE
CONTR IBU IÇ ÃO, ao servidor ANTONIO CARLOS CAR DOZO,
brasileiro, portador do CPF n° 301.641.417-15, mat.108.766; NIT
n°1032614977-2, efetivo no cargo de Vigia, lotado na Secretaria
Municipal de Serviços Públicos.

Art. 1° CONCEDER, o beneficio APOSENTADORIA TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, a servidora MARCIA CRISTINA CAMPOS MACEDO ,
brasileira, portadora do CPF n°905.063.167-34, mat.114.197; NIT
n°1703762940-3, efetiva no cargo de PROFESSOR I, lotada na
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calculados
com base no que trata o artigo 40, §1° da Constituição da República e,
em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar 160 de 12 de dezembro
de 2012, fixados através de sistema eletrônico ASPPREV, conforme fls.43/
47 do processo administrativo 460 de 2015 com valor de R$1.489,24 (mil
quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calculados
com base no que trata o artigo 40, §1° da Constituição da República e,
em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar 160 de 12 de dezembro
de 2012, fixados através de sistema eletrônico ASPPREV. conforme
fis.51/55 do processo administrativo 378 de 2015 com valor de R$2.111,45
(dois mil cento e onze reais e quarenta e cinco centavos).

I — As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de Vigia com valor de R$1.145,57 (mil cento e
quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de 30%
referentes aos ATSs, R$343,67 (trezentos e quarenta e três reais e
sessenta e sete centavos), de acordo com art. 126 e 129 da Lei
Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos de Valença/RJ.

I - As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de PROFESSOR I com valor de R$1.508,18 (mil
quinhentos e oito reais e dezoito centavos). acrescido de 40% referentes
aos ATSs, R$603,27 (seiscentos e três reais e vinte e sete centavos), de
acordo com art. 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as — disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.°052 de 14 de Setembro de 2015.

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N.°056 de 01 de outubro de 2015.

“Dispõe sobre a concessão do beneficio de
APOSENTADORIA POR IDADE ao servidor
JOSE PERO MACHADO ALVES no Âmbito
do PREVI-VALENÇA Instituto de Previdência
do Município de Valença.”
C AR LOS AU GU STO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas atribuições
legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em especial o que
trata o art. 40 §1°, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, e
ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003, Art. 6°, usando ainda
do que dispõe a Legislação Infraconstitucional M unicipal, Lei
Complementar n°160, de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença Estado
do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21 incisos I, II e II,
tendo reajustes de acordo com os índices do INSS;
Considerando os termos do Processo Administrativo n° 558/559
de 2015;
RESOLVE
Art. 1° CONCEDER, o beneficio APOSENTADORIA POR IDADE,
ao servidor JOSE PEDRO MACHADO ALVES, brasileiro, portador do
CPF n°656.306.617-87, mat.108.642; NIT n°1065627470-8, efetivo no
cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.
Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calculados
com base no que trata o artigo 40, §1° da Constituição da República e,
em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar 160 de 12 de dezembro
de 2012, fixados através de sistema eletrônico ASPPREV. conforme
fls.44/47 do processo administrativo 558 de 2015 com valor de R$788,00
(setecentos e oitenta e oito reais).
I - A parcela obtida foi assim somada:
a) Valor Salário Atual R$1.142,60 (mil cento e quarenta e dois reais e
sessenta centavos);
b) Salários Apurados 184
c) Salários Utilizados 147 - 80% e Desprezados 37;
d) Valor da Média Utilizada R$1.115,11(mil cento e quinze reais e onze
centavos);
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

“Dispõe sobre a concessão do beneficio de
PENSÃO POR MORTE á GENY PEREIRA
CARDOZO no Âmbito do PREVI-VALENÇA
Instituto de Previdência do Município de
Valença.”
C AR LOS AU GU STO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-VALENÇA, no uso de suas atribuições
legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em especial o que
trata o art. 40 §7°, inciso I e II, da Constituição da República, usando
ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei
Complementar n°160 de 12 de dezembro de 2012, que trata do Regime
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença Estado
do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 31, incisos I e II. §1°
e §2° e ainda o art. 33 I, II e III e por fim ainda em harmonia com o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Valença e,
Considerando os termos do Processo Administrativo n°568/2015;
RESOLVE
Art. 1° CONCEDER, o beneficio PENSÃO POR MORTE, A GENY
PEREIRA CARDOZO, brasileira, portadora do CPF n°394.079.007-97 e
da Carteira de Identidade n°06.898.209-9, viúva de ANTONIO CARLOS
CARDOZO, servidor público municipal falecido em 28 de agosto de 2015
que ocupava o cargo efetivo de VIGIA.
Art. 2° Os PROVENTOS recebidos pela pensionista foram
calculados com base no que trata o artigo 40, §1° da Constituição da
República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar 160 de 12
de dezembro de 2012, fixados através de sistema eletrônico ASPPREV,
conforme consta às fls.13 do processo administrativo 568/2015.
I — O valor do Beneficio concedido é de R$1.489,24 (mil quatrocentos e
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), extraído do último
vencimento do cargo efetivo exercido pelo
falecido, com reajuste pelos índices do INSS.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.
CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA

Edição 915 - 07/12/2017

Diretor Executivo do PREVI VALENÇA

Página 15

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
VALENÇA
CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

PORTARIA PREVI-VALENÇA/PMV, N° 088 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.
“Dispõe sobre a concessão do benefício de
APOSENTAD OR IA POR TEM PO D E
CONTRIBUIÇÃO, à servidora MARIA JOSÉ
DURÇO DE CARVALHO GRAÇA no âmbito
do PREVI VALENÇ A — Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Valença.”
C AR LOS AU GU STO CELINO BASTOS LISBOA FILHO,
DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas
atribuições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em
especial o que trata o art. 40 §19, inciso III, alínea “a” da referida
Constituição da República, e ainda, com base na Emenda Constitucional
41/2003, art. 6°, usando ainda do que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar n° 160 de 12 de
dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência Social no
âmbito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em especial
o que dispõe o art. 20, incisos I, II, III, § 1° e 2°, tendo garantida a paridade
de reajustes com os servidores ativos e,
Considerando os termos do Processo Administrativo n9 730/2016
e 731/2016:
RESOLVE
Art. 1° - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora MARIA JOSÉ DURÇO DE
CARVALHO GRAÇA, brasileira, portadora do CPF n° 905.063.917-87,
matrícula n° 114.898, PIS n° 170.246.263-62, efetiva no cargo de
PROFESSOR II, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Art. 2° - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram
calculados com base no que trata o art. 40, § 1° da Constituição da
república Federativa do Brasil e, em harmonia com o art. 44 da Lei
Complementar n° 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através do
Sistema Eletrônico ASPPREV, conforme folhas 69/74 do processo
administrativo 730 de 2016 com valor de R$ 2.157,25 (Dois mil cento e
cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
I — As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de Professor com valor de R$ 1.540,90 (um mil,
quinhentos e quarenta reais e noventa centavos), acrescido de 40 %
referente ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 616,35
(seiscentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), de acordo com
os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito retroativo a 18/10/2016, revogando as disposições em
contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo do PREVI VALENÇA
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LEI COMPLEMENTAR N.º 204/2017 DE 07 de novembro DE 2017.
(Mensagem 36/2017 do Poder Executivo )
Ementa: “Altera o parágrafo 3º do art. 5º,
da Lei Complementar nº. 081, de 10 de
D ezem br o de 2007, e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou
a seguinte Lei.
Art. 1º - O parágrafo 3º do art. 5º, da Lei Complementar nº. 081,
de 10 de Dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - .................
§1º - ......................
§2º - ......................
§3º -Também não fará jus à GPF, os fiscais suspensos de suas
atividades por decisão do titular de cada Secretaria, enquanto durar a
suspensão, e ainda, os fiscais em gozo de férias e licença prêmio.” (NR)

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão
por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º - A Câmara Municipal comunicará aos órgãos competentes
sobre a alteração do nome da Rua citada no art. 1° da presente Lei.
Art. 4º -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 07 de novembro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 06/12/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 30/11/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LEI N.º 3.003/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 84/2017 – Vereador SAULO DE TARSO PEREIRA
CORREA DA SILVA)
D ISPÕE SOBR E D EN OM IN AÇ ÃO D E
LOGRADOURO PÚBLICO, TITULANDO AS
RUAS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
M ATA ATLÂNTIC A LOCALIZADO N O
MUNICIPIO DE VALENÇA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a Câmara Municipal de Valença aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

LEI N.º 3.002/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Vereador Rafael de Oliveira Tavares)
Dispõe sobre alteração de nomenclatura da
Rua nº “2”, Conjunto do BNH, Bairro João
Bonito, no Distrito Sede para RUA JOSE
OLAVO DE ALMEIDA e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Valença LUIZ FERNANDO FURTADO DA
GRAÇA Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado Rua JOSE OLAVO DE ALMEIDA a
Rua nº “2”, Conjunto do BNH, Bairro João Bonito, no Distrito Sede –
Valença/RJ.
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Art. 1º - Denominada as ruas do Condomínio Residencial Mata
Atlântica, passando as ruas “A”, “B” e “C” a terem as seguintes nomenclaturas:
I - A Rua “A” do condomínio Mata Atlântica recebe o nome do
homenageado : Dr. Carlos Cesar Faria Machado, denominando-a Rua
DR. CARLOS MACHADO;
II - A Rua “B” do condomínio Mata Atlântica recebe o nome da homenageada
: Nilza Mouffron Cristiano, denominando-a Rua NILZA MOUFFRON;
III - A Rua “C” do condomínio Mata Atlântica recebe o nome do
homenageado : José Maria Mendes, denominando-a Rua VEREADOR
JOSÉ MARIA MENDES.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias.
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Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2017.

Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente
Lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 30/11/2017

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 30/11/2017

LEI N.º 3.005/2017 De 09 de novembro de 2017.
(Projeto de Lei n.º 76/2017 – Vereador David Barbosa Nogueira)

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

EMENTA: INSTITUI NO MUNICÍPIO DE
VALENÇA A CRIAÇÃO DO MÊS DE
CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMO DE
ÁLCOOL E PREVENÇÃO AO ALCOOLISMO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N.º 3.006/2017 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 77/2017 – Ver. Fabiani Medeiros Silva)
EM ENTA: ATR IBUI NOM E A QU AD RA
POLIESPOR TIVA, LOCALIZADA N O
BAIRRO SÃO FRANCISCO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituído no município de Valença a criação do mês
de conscientização do consumo de álcool e prevenção ao alcoolismo, a
ser comemorado todo mês de Setembro, data magna da Instituição da
Irmandade de Alcoólicos Anônimos no Brasil.
Art. 2º - A instituição do mês de conscientização do consumo de
álcool e prevenção ao alcoolismo tem a finalidade promover campanhas
publicitárias, institucionais, seminários, palestras e cursos, tendo como
meta colocar em prática um programa simples de recuperação que requer
boa vontade, mente aberta e total admissão da derrota perante o primeiro
gole de qualquer bebida que contenha álcool, um dia de cada vez.
Art. 3º - Para o desenvolvimento do mês ora criado, o Poder
Executivo poderá realizar convênios através do Departamento de Trânsito
Municipal, Guarda Municipal, Secretarias Municipais de Assistência Social
e Saúde com empresas privadas e grupos de Alcoólicos Anônimos
instituídos no Município.

Art. 1º Fica denominada Maria Eduarda Vieira Moreira a quadra
poliesportiva, localizada na Rua Robert Eduard Mac Gregor, nº 30, no
Bairro São Francisco.
Art. 2º Para atendimento do que prescreve o artigo 185, da Lei
Orgânica Municipal, segue, em anexo, cópia do Atestado de Óbito da
homenageada.
Art. 3º O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a
colocação da placa indicativa.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 09 de novembro de 2017.
Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação,
definir e editar normas complementares necessárias à execução da
presente Lei.
§ 1º - As repartições públicas (Pontos Turísticos, Secretarias, Postos de
Saúde, Escolas, Centro Administrativo e Câmara), durante o mês de
setembro, fixarão em suas fachadas banners ou painéis informativos sobre
a doença do alcoolismo que simbolizem e demonstrem o apoio a causa.
§2º - O Poder Executivo, através de suas Secretárias, durante o mês de
setembro, promoverá campanha de educação e conscientização sobre
o tema nas vias públicas do município.
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David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 30/11/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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LEI N.º 3.008/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 82/2017 – MENSAGEM 39/2017 DO PODER EXECUTIVO)
Ementa: “Concede “JETON” por reunião,
aos ser vidores integrantes das
Comissões Permanentes de Licitação/
Pregão do Poder Executivo municipal, e
dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.

LEI N.º 3.009/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.° 88/2017 - MENSAGEM 41/2017 DO PODER EXECUTIVO)
Ementa: “Autoriza o C hefe do Poder
Executivo a f irmar termo de acordo de
parcelamento e reparcelamento de débitos
com o Instituto Municipal de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município
de Valença - PREVI VALENÇA, nos termos
da Portaria MF nº 333, de 11 de Julho de
2017, e dá outras providências.”

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo municipal, o
pagamento de “JETON” aos servidores efetivos/comissionados,
integrantes das Comissões Permanentes de Licitação, na pessoa do
Presidente e respectivos membros, e das Comissões Permanentes de
Pregão, na pessoa do Pregoeiro e à equipe de apoio, em conformidade
com o art. 138 da Lei Complementar nº. 28/1999.

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.

§1º – O valor do “JETON” a ser pago aos integrantes das Comissões
Permanentes de Licitação/Pregão, pela efetiva participação nas reuniões,
é correspondente a (01) uma Unidade Fiscal de Valença - UFIVA por
reunião, pago mensalmente.

Art. 1° - Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo firmar termo
de acordo de parcelamento e reparcelamento, em até 200 (duzentas)
prestações mensais, iguais e sucessivas, de débitos relativos a
competência até março de 2017, face ao Instituto M unicipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Valença PREVI VALENÇA.

§ 2º - Sem prejuízo do número mensal necessário ao bom andamento dos
serviços, o “JETON” será atribuído a, no máximo, 07 (sete) reuniões por mês.
§ 3º - Os valores percebidos a título de “JETON”, não incorporam e nem
integram os vencimentos dos integrantes das Comissões para nenhum efeito.
§ 4º - A critério do Chefe do Poder Executivo poderá ser suspenso o
pagamento da gratificação do “JETON”, através de ato próprio.
Art. 2º - Compete ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e ao Pregoeiro informar, mensalmente, a Secretaria Municipal
de Administração e Secretaria Municipal de Fazenda, a participação
efetiva dos respectivos servidores nas atividades, com vistas à atribuição
do valor da gratificação de “JETON”, a ser consignada em folha de
pagamento mensal.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º - A presente Lei poderá ser regulamentada, no que couber,
por Decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
com ef eitos retroativos a 02 de outubro de 2017, revogadas as
disposições em contrário.

Parágrafo Único: Fica autorizada a vinculação do Fundo de. Participação
dos Municípios - FPM - como garantia das prestações acordadas no
termo de parcelamento, não pagas no seus vencimentos.
I - A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula de termo
de parcelamento ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente
financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação
do termo.
Art. 2 ° - O termo de acordo de parcelamento e reparcelamento,
que trata esta lei, deverá seguir às normas e regras próprias da Portaria
MF n°. 333, de 11 de Julho de 2017.
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 06/12/2017

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 06/12/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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INFORMATIVO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE CÓDIGOS – 11/2017
A Comissão de Revisão dos Códigos Municipais de Posturas,
Tributário, Obras e Lei de Parcelamento do Solo, foi criada visando
sanar situações que acarretam perdas tributarias dentre elas a
consolidação da legislação tributária municipal, principalmente do
CTM, as leis complementares nº 039/01, 047/03 e 127/09. A
disparidade dos Códigos de Posturas (deliberação 800/65), de
Obras (lei 1372/84) e parcelamento (1620/92).
Composta por membros das Secretarias Municipais:
Procuradoria Jurídica, Secretaria De Fazenda, Secretaria De Obras
E Planejamento Urbano, Secretaria De Meio Ambiente, Secretaria
De Serviços Públicos E Defesa Civil, designados através da Portaria
nº 592 de 11/07/2017.
1. Maria da Glória Figueiredo – Presidente
2. Marco Antônio Guimarães – Vice-presidente
3. Jupira de Oliveira Ramos – 1ª
Secretária
4. Maria Izolina Osório Campos –
2ª Secretária
5. Armando Pussente Filho
6. Beatriz Mendes Lam eira
Guedes Escrivani
7. Charles P. Coelho Duarte
Damasceno
8. Christiane P. Moreira L. Pinto
9. Diogo Aranha Guarini
10. Douglas de Mello Anthero
11. Edson Pinho de Mattos
12. José Ronaldo Reis Novaes
13. Luciane de Mattos Santos
14. Márcio Cesar da Silva Costa
15. Sérgio Antônio Larcher Pinto
16. Tatiana Aparecida Caulo Paes
17. Wanderson Esteves Palmeira
18. Zaida Helena de Souza Gloria
Foram convidadas a participar da Comissão
as Seguintes entidades:
• Fundação Educacional Dom. André Arcoverde – ofício
nº 07/2017, reiterado através do oficio nº 08/2017
• Ordem dos Advogados do Brasil – ofício nº 02/
2017 reiterado através do oficio nº 09/2017
• Câmara Municipal dos Vereadores - ofício nº 03/
2017 reiterado através do oficio nº 10/2017
• Concidade - ofício nº 04/2017
• Jornal Local - ofício nº 05/2017
• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA- RJofício nº 06/2017
• Instituto Estadual do Patrimônio Cultural INEPAC - ofício nº 07/2017
• Assoc. Comercial e Industrial de Valença – ofício nº 11/2017
• Sicomercio - ofício nº 12/2017
• Sra. Marilda Soares Vivas - oficio nº 14/2017
• Conselho de Arquitetos e Urbanistas - ofício nº 16/2017
• Assoc. Engenheiros e Arquitetos de Valença – AEAV -ofício nº 17/2017
• Subprefeitura de Conservatória – memorando nº03/2017
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• Subprefeitura de Santa Isabel – memorando nº04/2017
• Subprefeitura de Juparanã – memorando nº05/2017
• Subprefeitura de Parapeuna – memorando nº06/2017
• Subprefeitura de Pentagna– memorando nº07/2017
Assim a Comissão REITERA todos os ofícios, memorandos
e convites, de forma que possamos contar com a participação de
todos na execução dos trabalhos que é de grande importância para
o Município de Valença.
Atualmente contamos com a participação das seguintes
entidades:
• Concidade – Conselho Municipal da Cidade de Valença
representado pelo Sr. Presidente, Arquiteto Mauro Ávila Reis
• INEPAC – representado pela arquiteta Sra.
Sônia Mautone Rachid
• AEAV – Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos
de Valença, representado pelo engenheiro civil
Sr. Pedro B. Duque Monteiro
• Colaboradora Sra. Danielle Fernandes de
Carvalho, advogada
Tendo início aos trabalhos no dia 04 de
julho do corrente ano, começando a revisão do
Código Tributário Municipal e a Planta Genérica
de Valores do Município. Sendo a equipe divida
em grupos de estudo:
Grupo 01 com posto pelos
seguintes
servidores
municipais:
• Charles P. Coelho Duarte
Damasceno
• Edson Pinho de Mattos
• Tatiana Aparecida Caulo
• Maria Izolina Osorio Campos
• Colaboradora: Dra. Danielle de
Carvalho Fernandes
Iniciaram os trabalhos no
Capitulo do ISS, tendo como
fonte de pesquisa:
• Constituição Federal,

• Código Tributário Nacional,
• Lei de Responsabilidade Fiscal,
• Lei Complementar Federal nº 157/2016
Foi feita a leitura, revisão e correção dos artigos 68 a 138,
acrescentado ao anexo I do Novo Código Tributário os itens 1.09;
6.06; 7.02; 9.03; 14.14; 16.02; 17.24; 17.25 e 25.05.
Sanada dúvidas com o Diretor das Fiscalizações Sr. José
Carlos, quanto a necessidade de publicação periódica dos índices
e valores de custos do art. 100, inc. III, onde deve-se seguir os
índices da tabela nacional.
Feito ajustes nos índices na tabela de serviços equiparando
de acordo com a atividade, evitando desta forma uma variação
grande entre os subitens.
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Realizada revisão e ajuste, de base cálculo do ISS, tabela
de serviços, juntamente com a servidora Luciene.
Encerado capítulo do imposto sobre serviços e seus anexos
Iniciado estudos sobre a cobrança da taxa de publicidade e
suas isenções e sobre a licença de funcionamento.
• Estudo da taxa de publicidade: fato gerador, sujeito passivo,
solidariedade, lançamento e isenções, as formas de cobrança (por
dia, mês e ano ou evento), formas de publicidade, solidariedade.
• Estudo da taxa de licença para funcionamento,
• Estudo da taxa de licença para comércio ambulante,
• Estudo da taxa de licença sanitária,
• Estudo da taxa de ocupação de e uso do solo,
• Estudo da taxa de expediente,
• Estudo da taxa de concessão ou permissão de serviços de
transporte urbano,
• Estudo da taxa de fiscalização e recomposição do meio ambiente,
• Estudo da taxa de serviços diversos,
• Estudo das taxa de limpeza pública,
• Estudo da taxa de água e esgoto
Grupo 02 composto pelos seguintes servidores:
• Beatriz M. Lameira Guedes Escrivani
• Christiane P. Moreira L. Pinto
• Luciene de Mattos Santos
• Wanderson Esteves Palmeiras
• Márcio Cesar da Silva Costa
Iniciaram os trabalhos tendo como fonte de pesquisa:
• Constituição Federal,
• Código Tributário Nacional,
• Lei de Responsabilidade Fiscal,
• Código Municipal de Niterói
• Código Municipal de Resende
Temas abordados:
• IPTU:
• Lançamento,
• Recolhimento
• Data do lançamento para o exercício seguinte
• Isenção: da União, do Estado, e Município, bem
como as Autarquias e Fundações; de Associação
ou Instituições sem fins lucrativos.
• ITBI:

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
• Fato gerador,
• Incidência,
• Estudo do curso de capacitação da Escola de Contas quanto às
exigências no lançamento do ITBI,
• Estudo do Código Tributário Nacional quanto à aplicação do
lançamento do ITBI,
• Isenção do ITBI,
• Base de cálculo e fiscalização do ITBI,
• Momento do lançamento e recolhimento do ITBI,
Grupo 03 composto pelos seguintes servidores municipais:
• Armando Pussente Filho
• Diogo Aranha Guarini
• Douglas de Mello Anthero
• Jose Ronaldo Reis Novaes
• Marco Antônio Guimarães
• Sergio Antônio Lacher Pinto
• Zaida Helena de Souza Glória
Colaboradores:
• Sonia Mautone Rachid – arquiteta e paisagista rep. Do INEPAC
• Mauro Ávila Reis – Pres. Do Concidade, arquiteto
• Pedro B. Duque Monteiro – Engenheiro Civil rep. Da AEAV
Iniciaram os trabalhos tendo como fonte de pesquisa:
• NBR - 14 653-4 – AVALIAÇÃO DE BENS EMPREENDIMENTOS
• NBR - 14 653-3 – AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS
PROCEDIMENTOS GERAIS
• NBR - 14 653-2 – AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS
PROCEDIMENTOS GERAIS
• NBR - 14 653-1 – AVALIAÇÃO DE BENS PROCEDIMENTOS GERAIS
• NBR - 14 653-5-6 E 7 –
DOCUMENTOS TIPS ABNT
• Lei Federal nº 6766/79
• Lei Federal nº 10931/04
Estudo técnico simulando a
delimitação de bairros do Distrito
Sede, com elaboração de mapas
para fundamentar a Lei que
regulamentará os novos bairros.
A delimitação dos bairros,
do distrito sede já se encontra
concluída, restando o serviço de
campo para levantamento de
ruas
de
cada
bairro,
especificamente.
As plantas com as devidas
delimitações encontram-se em fase final de elaboração.
Encerrado o mapeamento do Centro da Cidade
Encerrado o mapeamento dos bairros
Inicio das visitas locais para levantamento dos limites
específicos de cada bairro
Maria da Gloria Figueiredo
Pres. Da Comissão de Revisão
Portaria nº592 de 11/07/2017
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