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E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
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Denise de Jesus Silva Souza
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Rosemeri Cesar de Souza
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PREVI - VALENÇA
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DOE em 28/12/2016.
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CULTURA  E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3855

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TERMO N°: 330/2018
PROCESSO N°: 8766/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E
CAMPOS ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,
REPRESENTADA POR EDUARDO CAMPOS (CONTRATADA)

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 22 DE JUNHO DE 2018 A 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DATA: 14 DE MAIO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.

TERMO N°: 333/2018
PREGÃO N°: 021/2017
PROCESSO N°: 10.196/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E MJA COMÉRCIO
ATACADISTA EIRELI ME, REPRESENTADA POR MARIA JULIA
ALVES LOURES.

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N°: 013/2017.

DATA: 14 DE MAIO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TERMO N°: 331/2018
PROCESSO N°: 8767/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E
CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP,
REPRESENTADA POR ANA BEATRIZ FAGUNDES BRUNO
TAVARES (CONTRATADA).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 09 DE JUNHO DE 2018 A 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

DATA: 14 DE MAIO DE 2018.

RESOLUÇÃO_CMDIM_04/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
– CMDIM, em reunião ordinária realizada no
dia 03 de maio de 2018, no uso de suas
atribuições legais conferidas através da Lei
Municipal nº 2.808/ 2014, e em consonância
com o registrado na Ata nº 008/2018, resolve:

Art. 1º - Dar ciência de que fica instituída a Comissão de
Análise de Documentação a ser encaminhada pela Sociedade
Civil para este Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Parágrafo Único: A Comissão de Análise de Documentação será
composta pelas seguintes Conselheiras:

I. Fernanda dos Reis Monteiro
II. Leysse Cristina Araujo de Sousa
III. Ingrid Ferreira Hipólito da Costa
IV. Mônica Aparecida Leite da Silva

Art. 2º - Dar ciência de que pelo fato de a data agendada para
o encerramento anual de recebimentos das recomendações da
Sociedade Civil (26/05) ser este ano no sábado, o CMDIM estará
recebendo as recomendações até o próximo dia útil que será o
dia 28/05/2018.

Art. 3º - Dar ciência que a eleição para a composição da
diretoria se realizará logo a após a votação para a nova
composição da Sociedade Civil, que ocorrerá na próxima reunião
ordinária deste Conselho, que será no dia 07 de junho de 2018.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fernanda dos Reis Monteiro
Presidente / CMDIM

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Fale Conosco
www.valenca.rj.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017
(6ª REPUBLICAÇÃO)

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: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiário: Lattanzi Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis
Ltda.-EPP, Distribuidora Senra Ltda.-ME, Fhorma Comércio 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, Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME, Mercearia Andrade
Pinto Ltda.-ME e Metinox 2004 Comercial Ltda.-EPP.

ITEM QUANT UNID PRODUTO EMPRESA PREÇO 
UNITÁRIO MARCA

1 5.077 kg

Abóbora madura: de 1ª qualidade,
tipo menina, isenta de
enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e
transporte. De colheita recente.

Morelli 1,40 Ceasa

2 24.948 pcte/ lata

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

Amanbella 5,80 Nescau

3 8.316 pcte/ lata

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

Amanbella 5,80 Nescau

4 1.200 caixa

Achocolatado líquido: de 1ª 
qualidade, enzima lactase ou soro 
de leite reconstituído, água, 
açúcar, cacau em pó, minerais 
(cálcio, magnésio e ferro), 
vitaminas (C, B1, B2, niacina, B6, 
B12, ácido pantotênico e biotina), 
sal, aromatizantes, espessante 
carragenato, goma xantana e 
cardoximetilcelulose sódica, 
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.

Distribuidora 
Senra

0,64 Quatazinho

5 131.337 caixa

Achocolatado líquido: de 1ª
qualidade, soro de leite, leite
reconstituído, água, açúcar, cacau
em pó, minerais (cálcio, magnésio 
e ferro), vitaminas (C, B1, B2,
niacina, B6, B12, ácido
pantotênico e biotina), sal,
aromatizantes, espessante
carragenato, goma xantana e
cardoximetilcelulose sódica,
acidulante ácido cítrico. Bebida
láctea. Sem glúten. 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.

Distribuidora 
Senra

0,64 Quatazinho

6 43.779 caixa

Achocolatado líquido: de 1ª
qualidade, soro de leite, leite
reconstituído, água, açúcar, cacau
em pó, minerais (cálcio, magnésio 
e ferro), vitaminas (C, B1, B2,
niacina, B6, B12, ácido
pantotênico e biotina), sal,
aromatizantes, espessante
carragenato, goma xantana e
cardoximetilcelulose sódica,
acidulante ácido cítrico. Bebida
láctea. Sem glúten. 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.

Distribuidora 
Senra 0,64 Quatazinho

7 20.640 kg

Açúcar: de 1ª qualidade, refinado
amorfo, obtido da cana de açúcar,
com aspecto, cor e cheiro
próprios, sabor doce, com teor de
sacorose mínimo de 99% de p/p e
umidade máxima de 0,3% de p/p,
sem fermentação, 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.

Amanbella 2,15 Topçucar

8 960 unid

Adoçante: de 1ª qualidade, sem
aspartame, 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.

Amanbella 3,77 Assugrin

9 3.826 kg

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

Morelli 14,80 Ceasa

10 1.275 kg

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

Morelli 14,80 Ceasa

11 1.428 pcte

Amido de milho: de 1ª. qualidade, 
produto amiláceo extraído do 
milho, fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas e 
parasitas, não podendo estar 
úmidos, fermentados ou 
rançosos. Sob a forma de pó, 
deverão produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os 
dedos. Umidade máxima 14% p/p, 
acidez 2,5% p/p, mínimo do amido 
84% p/p e resíduo mineral fixo p/p. 
Embalagem de 500 gr. A 
embalagem conter externamente 
os dados de identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número de lote, data 
de validade e quantidade do 
produto.

Distribuidora 
Senra 2,04 Campo Bom
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12 12.789 pcte

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

Amanbella 10,13 Jaborandi

13 4.263 pcte

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

Amanbella 10,13 Jaborandi

14 9.926 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

15 253 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, aromatizante
sintético idêntico ao natural da
fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservador: sorbato de
potássio (INS 202) e corante
artificial, creme de soro de leite,
estabilizante, açúcar, gelatina e
espessante: goma guar (INS 412)
e fermento lácteo. Alérgicos:
bebida láctea 0% lactose possui a
enzima lactase que facilita na
digestão, proporcionando conforto
aos intolerantes à lactose.
Contém aromatizante sintético
idêntico ao natural. Embalagem
com 950 grs.

Mercearia 
Andrade Pinto

2,85 Frutibom

16 28.272 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, aromatizante:
sintético idêntico ao natural da
fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservador: sorbato de
potássio (INS 202) e corante
artificial, creme de soro de leite,
estabilizante, açúcar, gelatina e
espessante: goma guar (INS 412)
e fermento lácteo. Alérgicos:
contém leite e derivados, não
contém glúten, contém
aromatizante sintético idêntico ao
natural. Embalagem com 950 grs.

Mercearia 
Andrade Pinto

2,85 Frutibom

17 9.424 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, aromatizante:
sintético idêntico ao natural da
fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservador: sorbato de
potássio (INS 202) e corante
artificial, creme de soro de leite,
estabilizante, açúcar, gelatina e
espessante: goma guar (INS 412)
e fermento lácteo. Alérgicos:
contém leite e derivados, não
contém glúten, contém
aromatizante sintético idêntico ao
natural. Embalagem com 950 grs.

Mercearia 
Andrade Pinto

2,85 Frutibom

18 34.044 pcte

Biscoito doce, tipo maisena: de 1º
qualidade, composição básica:
farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, água, sal, vitamina e
demais substâncias pertinentes.
Pacote com 200 grs. Embalagem
íntegra e resistente, devendo
conter: identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data
de validade e quantidade do
produto.

Amanbella 1,04 Ninfa

19 28.272 pcte

Biscoito salgado, tipo cream
cracker: de 1ª qualidade,
composição básica: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal,
creme de milho 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, aromatizante,
melhorador de farinha,
metabisulfito de sódio, com
glúten, soja, leite e cevada. Pacote
com 200 grs. Embalagem íntegra
e resistente, devendo conter:
identificação e procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade 
do produto. 

Amanbella 1,04 Ninfa

20 9.424 pcte

Biscoito salgado, tipo cream
cracker: de 1ª qualidade,
composição básica: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal,
creme de milho 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, aromatizante,
melhorador de farinha,
metabisulfito de sódio, com
glúten, soja, leite e cevada. Pacote
com 200 grs. Embalagem íntegra
e resistente, devendo conter:
identificação e procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade e quantidade 
do produto. 

Amanbella 1,04 Ninfa

21 2.640 pcte

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 is tente, devendo conter:
identificação e procedência,
informação nutricional, núm ero de
lote, data de validade e quantidade 
do produto.

Amanbella 7,48 Odebrech
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22 16.236 kg

Carne bovina, patinho moído: de
1ª qualidade, congelada,
embalada 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.

Vieira (**) 18,90 (**)
Carnes 

Vieira (**)

23 5.412 kg

Carne bovina, patinho moído: de 
1ª qualidade, congelada, 
embalada 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.

Vieira (**) 18,90 (**)
Carnes 

Vieira (**)

24 16.236 kg

Carne bovina, patinho em cubos:
de 1ª qualidade, picada em cubos
com dimensões de 3 x 3 x 3 cm,
congelada, embalada 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.

Vieira 18,90 (*) Carnes 
Vieira

25 5.412 kg

Carne bovina, patinho em cubos:
de 1ª qualidade, picada em cubos
com dimensões de 3 x 3 x 3 cm,
congelada, embalada 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.

Vieira 18,90 (*)
Carnes 
Vieira

26 11.883 kg
Cebola: de 1ª qualidade, média,
intactas e firmes. De colheita
recente.

Morelli 1,80 Ceasa

27 10.334 kg

Chuchu: de 1º qualidade, tamanho
e coloração uniformes, livre de
enfermidades, materiais terrosos,
sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e
transporte. De colheita recente.

Morelli 1,24 Ceasa

28 20.316 lata

Extrato de tomate simples
concentrado: de 1ª. qualidade,
composto por polpa de tomate,
açúcar e sal. Produto resultante da 
concentração da polpa de tomates
maduros, escolhidos, sãos, sem
peles e sementes, por processo
tecnológico adequado. Será
tolerado 1% de açúcar e 5% de
cloreto de sódio. Deverá estar
isento de fermentação e não
indicar processo defeituoso. Brix
entre 18 e 19 (% SS). Lata com
340 grs. 

Amanbella 1,50 Bonare

29 15.900 unid

Farinha de aveia: de 1ª. qualidade,
obtida a partir da moagem das
sementes integrais da aveia,
flocos finos. Rica em fibras,
proteínas, ferro, sais minerais e
vitaminas. Embalagem de 200
grs. (caixa ou pacote). 

Amanbella 1,95 Apti

30 4.164 kg

Farinha de mandioca torrada: de
1ª. qualidade, grupo seco,
subgrupo fina, classe amarela,
tipo 1, embalagem de 01 kg. 

Mercearia 
Andrade Pinto 3,30 Papo 10

31 8.472 kg
Farinha de trigo: de 1ª. qualidade,
trigo especial sem fermento,
pacote de 01 kg.

Amanbella 1,70 Primor

32 7.029 Unid

Farinha láctea: de 1ª. qualidade,
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, leite
em pó integral, vitaminas e
minerais, sal e aromatizantes,
com glúten, embalagem de 400
grs. (lata ou pacote). 

Mercearia 
Andrade Pinto 10,34 Nestlê

33 2.343 Unid

Farinha láctea: de 1ª. qualidade,
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, leite
em pó integral, vitaminas e
minerais, sal e aromatizantes,
com glúten, embalagem de 400
grs. (lata ou pacote). 

Mercearia 
Andrade Pinto 10,34 Nestlê

34 24.837 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, número de lote, data
de validade e quantidade do
produto.

Lattanzi 3,50 Caldomix

35 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, número de lote, data 
de validade e quantidade do 
produto.

Lattanzi 3,50 Caldomix

36 2.028 unid

Fermento em pó: de 1ª qualidade, 
amido de milho geneticamente 
modificado, fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato 
de cálcio. Embalagem de 100 grs.

Amanbella 1,87 Apti

37 4.164 kg
Fubá: de 1ª. qualidade, grãos
finos. Pacote de 01 kg.

Amanbella 1,15 Papo 10

38 67.716 unid

Gelatina comum: de 1ª qualidade,
açúcar, gelatina, sal, vitamina C.
Reguladores de acidez: citrato de
sódio e ácido fumárico.
Aromatizante. Edulcorante:
aspartame, ciclamato de sódio,
acesulfame de potássio e
sacarina sódica. Corantes
artificiais: bordeaux S e amarelo
crepúsculo 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.

Mercearia 
Andrade Pinto

0,67 Neilar
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39 1.000 unid

Gelatina zero: de 1ª qualidade,
gelatina, maltodextrina, sal.
Reguladores de acidez: citrato de
sódio e ácido fumárico.
Aromatizante. Edulcorante:
aspartame, ciclamato de sódio,
acesulfame de potássio e
sacarina sódica. Corantes
artificiais: bordeaux S e amarelo
crepúsculo 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.

Amanbella 1,29 Apti

40 131.337 unid

Geleia de mocotó: de 1ª 
qualidade, água, açúcar, extrato 
proteico (bovino), vitaminas (A, B1, 
B6, B12, C, ácido fólico e ácido 
pantotêmico), 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.

Amanbella 1,99 Ello

41 43.779 unid

Geleia de mocotó: de 1ª 
qualidade, água, açúcar, extrato 
proteico (bovino), vitaminas (A, B1, 
B6, B12, C, ácido fólico e ácido 
pantotêmico), 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.

Amanbella 1,99 Ello

42 36.045 kg

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

Morelli 1,59 Ceasa

43 131.472 litro

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

Distribuidora 
Senra 2,69 Lac

44 43.824 litro

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

Distribuidora 
Senra

2,69 Lac

45 960 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
ml). Embalagem com 1 litro.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data
de validade e quantidade do
produto.

Amanbella 3,75 Yoki

46 960 litro

Leite sem lactose UHT LT: de 1ª 
qualidade, tradicional, com 0% 
lactose, rico em ferro e vitaminas 
(A, D e C). Embalagem com 1 litro.  
Embalagem íntegra e resistente, 
devendo conter: identificação e 
procedência, informação 
nutricional, número de lote, data 
de validade e quantidade do 
produto.

Distribuidora 
Senra

3,69 Camponesa

47 32.697 unid

Leite em pó integral: de 1ª. 
qualidade, vitaminas A e D, 
emulsificante, lecitina de soja, 
instantâneo, sem glúten. 
Embalagem de 400 grs. (lata ou 
pacote). 

Almeida 
Mancebo

10,64 Regina

48 10.899 unid

Leite em pó integral: de 1ª.
qualidade, vitaminas A e D,
emulsificante, lecitina de soja,
instantâneo, sem glúten.
Embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote). 

Almeida 
Mancebo

10,64 Regina

49 960 unid

Leite em pó desnatado e sem
açúcar: de 1ª. qualidade, fosfato
tricálcio, vitaminas A e D,
emulsificante, lecitina de soja,
instantâneo, sem glúten.
Embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote), 

Almeida 
Mancebo 12,69 Regina

50 2.928 lata

Leite condensado: de 1ª. 
qualidade, leite integral, sabor 
lácteo mais acentuado e textura 
macia, não granulosa, contém 
açúcar e lactose, sem glúten. Lata 
de 395 grs.

Distribuidora 
Senra

3,09 Triângulo

51 3.834 kg

Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem
manchas, com cor, odor e sabor
característicos. De colheita
recente.

Morelli 2,40 Ceasa

52 27.034 kg

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

Morelli 3,18 Ceasa

53 9.011 kg

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

Morelli 3,18 Ceasa

54 5.676 pcte

Macarrão espaguete: de 1ª.
qualidade, massa com ovos e
farinha de trigo enriquecida com
ácido fólico. Pacote de 500 grs.

Amanbella 1,68 Ninfa

55 22.500 pcte

Macarrão goelinha: de 1ª.
qualidade, massa com ovos e
farinha de trigo enriquecida com
ácido fólico. Pacote de 500 grs.

Amanbella 1,70 Ninfa 

56 5.664 pcte

Macarrão parafuso: de 1ª
qualidade, massa com ovos e
farinha de trigo enriquecida com
ácido fólico. Pacote de 500 grs.

Amanbella 1,72 Ninfa
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57 27.034 kg

Mamão formoso: de 1ª qualidade,
no ponto de maturação adequado
para o consumo, inteiro, isento de
lesões e sujividades. De colheita
recente.

Morelli 1,95 Ceasa

58 9.011 kg

Mamão formoso: de 1ª qualidade,
no ponto de maturação adequado
para o consumo, inteiro, isento de
lesões e sujividades. De colheita
recente.

Morelli 1,95 Ceasa

59 10.836 pote

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.
Aromatizante: aroma idêntico ao
natural. Corantes: urucum,
betacaroteno e curcuma. Sem
glúten. Pote de 500 grs.
Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e
procedência, informação
nutricional, número de lote, data
de validade e quantidade do
produto.

Amanbella 3,15 Doriana

60 19.241 kg

Melancia: de 1ª qualidade,
redonda, graúda, livre de
sujividades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta,
acondicionada inteira, pesando
entre 6 a 10 kg cada unidade.

Morelli 1,75 Ceasa

61 6.108 pcte

Milho de Canjica (amarelo): de 1ª.
qualidade, com as seguintes
caracterís ticas: beneficiado, polido
e limpo, isento de sujividades,
parasitas e larvas. Acondicionado
em saco plástico transparente e
atóxico. Pacote de 500 grs.
Demais condições de acordo com
as normas de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF e outras).
Melhor qualidade (conforme
acórdão 1416/10 – 2ª. Câmara –
TCU).

MJA (****) 1,76 (****) Campo Bom 

62 3.780 pcte

Milho de pipoca: de 1ª. qualidade,
com as seguintes caracterís ticas:
beneficiado, polido e limpo, isento
de sujividades, parasitas e larvas.
Acondicionado em saco plástico
transparente e atóxico. Pacote de
500 grs. Demais condições de
acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA, SIF e outras). Melhor
qualidade (conforme acórdão
1416/10 – 2ª. Câmara – TCU).

Amanbella 1,64 Pereira

63 2.592 unid

Mis tura para m ingau: de 1ª.
qualidade, sabor arroz ou multi-
cereais-farinha de arroz, açúcar,
farinha de aveia, extrato de malte,
sais minerais 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,
fos fato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitam inas (vitam ina C, niacina,
vitam ine E, ácido pantotênico,
vitam ina A, vitam ina B1, vitamina
B6, ácido fólico, vitam ina D) e
aromatizante vanilina. Tipo Mucilon 
ou s imilar. Contém glúteo e traços
de leite. Sachê de 230 grs.

Distribuidora 
Senra 5,15 Mucilon

64 3.384 unid

Mistura para mingau: de 1ª.
qualidade, sabor tradicional, à
base de amido de milho, açúcar,
vitaminas A e C, sais minerais
(cálcio, fósforo e ferro),
aromatizante e corante urucum.
Embalagem de 200 grs.
Cremogema ou similar.

Amanbella 3,50 Cremogema

65 12.756 unid
Óleo de soja: de 1ª qualidade,
refinado. Embalagem de 900 ml. MJA 3,18 Cocamar

66 21.927 dúzia

Ovo branco galinha: de 1ª
qualidade, limpo, com casca lisa,
resistente e sem rachaduras ou
deformações, com calcificação
uniforme e formato característico. 

Morelli 3,47 Ceasa

67 7.309 dúzia

Ovo branco galinha: de 1ª
qualidade, limpo, com casca lisa,
resistente e sem rachaduras ou
deformações, com calcificação
uniforme e formato característico. 

Morelli 3,47 Ceasa

68 16.236 kg

Filé de frango: de 1ª qualidade,
sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado,
acondicionado em embalagem de
polietileno resistente, com marca
do fabricante do produto e registro
no órgão de Inspeção Sanitária
(SIF). Apresentar consistência
firme não amolecida, odor e cor
característicos. Não deve
apresentar formações de cristais
de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e
queimaduras por congelamento.
O produto deverá respeitar o limite
máximo de água estabelecido
pelo Ministério da Agricultura.

Amanbella 7,98 Jagua

69 5.412 kg

Filé de frango: de 1ª qualidade,
sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado,
acondicionado em embalagem de
polietileno resistente, com marca
do fabricante do produto e registro
no órgão de Inspeção Sanitária
(SIF). Apresentar consistência
firme não amolecida, odor e cor
característicos. Não deve
apresentar formações de cristais
de gelo, penas e penugens,
perfurações, coágulos e
queimaduras por congelamento.
O produto deverá respeitar o limite
máximo de água estabelecido
pelo Ministério da Agricultura.

Amanbella 7,98 Jagua

70 4.878 kg

Filé de Merluza (peixe): de 1ª
qualidade, carne saborosa e
sabor suave, congelado, sem
espinho, acondicionados em
embalagem de polietileno
resistente, com marca do
fabricante do produto e registro no
órgão de Inspeção Sanitária (SIF).
Apresentar consistência firme não
amolecida, odor e cor
característicos. Não deve
apresentar formações de cristais
de gelo, perfurações, coágulos e
queimaduras por congelamento.
O produto deverá respeitar o limite
máximo de água estabelecido
pelo Ministério da Agricultura e
Pesca.

Amenbella 
(***) 16,90 (***) Meggs
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71 1.626 kg

Filé de Merluza (peixe): de 1ª
qualidade, carne saborosa e
sabor suave, congelado, sem
espinho, acondicionados em
embalagem de polietileno
res is tente, com marca do
fabricante do produto e regis tro no
órgão de Inspeção Sanitária (SIF).
Apresentar cons is tência firme não
amolecida, odor e cor
caracterís ticos. Não deve
apresentar formações de cristais
de gelo, perfurações, coágulos e
queimaduras por congelamento.
O produto deverá respeitar o lim ite
máximo de água estabelecido
pelo Ministério da Agricultura e
Pesca.

Amenbella 
(***)

16,90 (***) Meggs

72 21.816 pcte

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

Mercearia 
Andrade Pinto 2,33 Ninfa

73 2.292 kg

Sal: de 1ª qualidade, iodado,
refinado, com teor de iodo igual ou
superior a 20 mg até o lim ite
máximo de 60 mg por kg,
conforme RDC nº 130, de
26/05/03. Pacote de 01 kg.

Mercearia 
Andrade Pinto 0,80 Norsal

74 8.256 unid

Suco de caju: de 1ª qualidade,
água, integral e concentrado.
Conservantes: metabisulfito e
benzoato de sódio. Acidulante:
ácido cítrico. Estabilizante: goma
de gelatina. Aromatizante: idêntico
ao natural de caju. Embalagem
com 500 ml.

Amanbella 2,10 Granville

75 8.256 unid

Suco de uva: de 1ª qualidade,
água, integral e concentrado.
Conservantes: metabisulfito e
benzoato de sódio. Acidulante:
ácido cítrico. Estabilizante: goma
de gelatina. Aromatizante: idêntico
ao natural de uva. Embalagem
com 500 ml. 

Distribuidora 
Senra 4,49 Alevim

76 3.681 unid

Suplemento nutricional: de 1ª 
qualidade, ins tantâneo, contendo 
24 vitam inas e minerais , rico em 
cálcio e zinco, vitam ina C, ferro, 
ácido fólico e vitam ina B12, 
sabores chocolate, baunilha e 
morango. Embalagem com 450 
grs . (Tipo: Sustain, Sustagem, 
Sustacal, Sustenta, Nutren Active 
ou s imilar).

Mercearia 
Andrade Pinto

11,95 Susttenta

77 1.227 unid

Suplem ento nutricional: de 1ª 
qualidade, ins tantâneo, contendo 
24 vitam inas  e minerais , rico em  
cálcio e zinco, vitam ina C, ferro, 
ácido fólico e vitam ina B12, 
sabores  chocolate, baunilha e 
morango. Em balagem  com  450 
grs . (Tipo: Sus tain, Sus tagem , 
Sus tacal, Sus tenta, Nutren Active 
ou s imilar).

Mercearia 
Andrade Pinto

11,95 Sus ttenta

78 13.608 litro

Água sanitária: de 1ª qualidade, a
base de hipoclorito de sódio.
Registro no Minis tério da Saúde.
Em balagem de 1 litro, com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

Mercearia 
Andrade Pinto

1,36 Execcelence

79 10.260 litro

Álcool: de 1ª qualidade, etílico
hidratado, 70º lt, líquido, para
limpeza geral, Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem
de 1litro, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

Silveira MP 3,84 Tupi

80 1.656 frasco

Amaciante infantil: de 1ª
qualidade, cloreto de dialquil
dimetil amônio, coadjuvante,
acidulante, preservante, corante,
perfume e água. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem
de 2 litros, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. 

MJA 2,59 Limpil

81 12.576 unid

Cera: de 1ª qualidade, liquida,
incolor e cores variadas de acordo
com o pedido. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem
de 750 ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

Amanbella 2,65 Roxinol

82 9.648 litro

Cloro: de 1ª qualidade, a base de
hipoclorito de sódio a 2%.
Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem de 1 litro, com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

Mercearia 
Andrade Pinto 1,53 Execcelence

83 2.400 tubo

Creme dental infantil: de 1ª
qualidade, gel, com baixa
abrasividade, flúor, lauril sulfato de 
sódio, sacarina, água. Tubo com
90 grs.

C. Teixeira 1,50 Even

84 1.512 frasco

Condicionador infantil: de 1ª
qualidade, desenvolvido para
desembaraçar e reduzir o volume
dos cabelos. Sua formulação
suave deve deixar todos os tipos
de cabelo fáceis de pentear e
delicadamente perfumados.
Registro no Ministério da Saúde.
Frasco com 350 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

Almeida 
Mancebo

6,38 Palmolive

85 10.800 unid

Desinfetante: de 1ª qualidade,
líquido, germicida e bactericida.
Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem de 2 litros, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.

MJA 2,55 Limpil

86 15.204 frasco

Detergente: de 1ª qualidade,
líquido, neutro, concentrado,
inodoro e biodegradável. Frasco
de 500 ml, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

C. Teixeira 1,04 Barra

87 3.180 unid

Escova de lavar roupa média: de
1ª qualidade, com base de
plástico resistente, cerdas nylon
macias. Tamanho médio.

Metinox 2,08 Bettamin

88 6.876 pcte 

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

Mercearia 
Andrade Pinto 0,90 Inove

89 2.280 unid

Esponja de banho infantil: de 1ª
qualidade, esponja com uma face
mais macia que limpa
suavemente a pele e outra face
que massageia e esfolia a pele.

Mercearia 
Andrade Pinto

1,45 Ober
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90 6.156 unid

Esponja de cozinha dupla face: de
1ª qualidade, sintética, um lado
em espuma poliuretano e outro
em fibra sintética abrasiva,
dimensões 100 x 70 x 20 mm,
com variação de +/- 10 mm.
Embalagem com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.

Distribuidora 
Senra 0,38 Brasileirinha

91 2.256 maço

Fósforo maço: de 1ª qualidade,
longo com 200 palitos com 5 cm,
longos com segurança,
desenvolvidos para garantir
durabilidade maior da chama. Em
caixa de papelão resistente com
uma super lixa, que facilite seu
manuseio e acendimento.

Mercearia 
Andrade Pinto

1,89 Gaborarbi

92 9.864 frasco

Limpador multiuso: de 1ª
qualidade, instantâneo, butilglicol,
metassilicato de sódio, fosfato
trissódico, sinergista, tensoativo
não iônico, conservante e água.
Frasco com 500 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

Distribuidora 
Senra 1,64 Dam

93 7.092 unid
Pano de chão: de 1 ª qualidade,
alvejado, 100% algodão, 60 x 80
cm.

Fhorma 1,98 CAA

94 1.632 unid

Pá: de 1ª qualidade, metálica para
recolhimento de lixo, cabo de
madeira resistente com 70 cm de
comprimento.

MJA 3,20 Alliance

95 23.472 pcte

Papel higiênico: de 1ª qualidade,
tipo especial, sem perfume, papel
absorvente de primeira qualidade,
fibras 100% naturais, na cor
branca, picotado, golfrado,
medindo 30 m x 10 cm.
Embalagem com 04 unidades.

Amanbella 1,42
Carinho 

Plus

96 7.824 pcte

Papel higiênico: de 1ª qualidade,
tipo especial, sem perfume, papel
absorvente de primeira qualidade,
fibras 100% naturais, na cor
branca, picotado, golfrado,
medindo 30 m x 10 cm.
Embalagem com 04 unidades.

Amanbella 1,42
Carinho 

Plus

97 1.944 unid

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

Fhorma 6,03 MNR

98 12.372 unid

Sabão em pó: de 1ª qualidade,
com tensoativo biodegradável.
Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem com 500 grs,
contendo dados do fabricante,
data de fabricação, prazo de
validade e composição química.

Amanbella 1,95 Barra

99 3.384 frasco
Saponáceo: de 1ª qualidade,
cremoso sapólio, cloro. Frasco
com 300 ml. 

Mercearia 
Andrade Pinto

1,68 Inove 

100 9.336 unid
Sabão em barra: de 1ª qualidade,
glicerinado, com 200 grs cada
pedaço.

Mercearia 
Andrade Pinto

0,75 Barra

101 4.176 unid

Sabonete infantil: de 1ª qualidade,
base vegetal, hipoalergênico,
dermatologicamente testado, com
90 grs.

MJA 2,30
Turma da 

Mônica

102 2.664 unid

Vassoura de piaçava: de 1ª
qualidade, revestida em lata, com
cabo de madeira resistente, 30
furos – piaçava de boa qualidade
com fios contínuos e com rigidez
adequada para varrição.

Amanbella 5,66 Chapa 3

103 2.148 unid
Vassourinha: de 1ª qualidade,
cabinho de madeira resistente.

Fhorma 2,02 São João

104 1.296 frasco

Shampoo infantil: de 1ª qualidade,
dermatologicamente testado e
hipoalergênico, que não cause
ardências ou irritações. Sua
fórmula deve ser isenta de
corantes, parabenos e álcool e
que mantenha o pH natural
(neutro). Embalagem com 350 ml.

Almeida 
Mancebo

6,02 Palmolive

(*) Valores realinhados conforme Processo Administrativo nº 27.837/2017.

(**) Valores realinhados e Razão Social da empresa alterada conforme
Processo Administrativo nº 650/2018.
(***) Valores realinhados e Razão Social da empresa alterada conforme
Processo Administrativo nº 650/2018.
(****) Valor realinhado conforme Processo Administrativo nº 5.722/2018

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

O SINE (Balcão de Empregos)
através da Secretaria de

Planejamento e
Desenvolvimento Econômico

apresenta as vagas de emprego:

Interessados procurar o Sine (Balcão de Emprego)
munidos da Carteira de Trabalho, Identidade e CPF para
atualização do cadastro.

Você PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, venha
fazer o seu cadastro, traga sua Carteira de Trabalho,
Identidade, CPF e o Laudo Médico com o CID.

Av. Nilo Peçanha, 971 - Centro  (Próximo a
Padaria Moderna)

Telefone de Contato: 24537419.
Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta das 8:30 às 16:30h.

• ACOMPANHANTE P/DEFICIENTE
• CONTADOR
• EMPREGADA DOMÉSTICA PARA O RIO DE JANEIRO
• GARÇOM
• MANICURE
• PADEIRO
• RECEPCIONISTA SECRETARIA
• TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

• MONITOR DE ALUNOS
• AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
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PORTARIA PMV, Nº. 328, DE 15 DE MAIO DE 2018.

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 os termos do processo administrativo nº. 9818/2017;

RESOLVE:

Art. 1º-DETERMINAR, a instauração de Sindicância para apuração
dos fatos narrado no processo administrativo de número 9818/2017;

Art. 2º - Caberá a Comissão Processante Permanente, designada
pela Portaria nº. 561/2017, a condução dos trabalhos, que deverão ser
concluídos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da citação do
indiciado, nos termos do art. 271 da Lei Complementar nº. 28/1999.

Art. 3º - Fica delegada à Secretária Municipal de Administração a
competência para dilação de prazo de que trata o art. 272 da Lei
Complementar nº. 28/1999.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 15 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 329, DE 16 DE MAIO DE 2018.

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 feita através do processo
administrativo nº. 9538/18;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir do desta data, os servidores abaixo
relacionados para atuarem como fiscais de contrato referente ao processo
administrativo licitatório de nº. 8628/2018 (destinado a prestação do
serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos das frotas
das Secretarias Municipais):

I - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e de Defesa Civil:

Titular: Anderson Carlos de Oliveira, mat. 107.301
Substituto: Lauro Alves de Macedo, mat. 100.323

II – Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Ricardo Toledo Guimarães, mat. 143.715
Substituto: Karina Generoso Ribeiro, mat. 106.674

III – Secretaria Municipal de Fazenda:

Titular: José Maria Ferreira Barros, mat. 122.483
Substituto: Fábio Sérgio Lasneaux Oliveira, mat. 141.550

IV – Secretaria Municipal de Administração/Seção de Patrimônio:

Titular: Adalmir Machado, mat. 101.575
Substituto: Renata C.S. Rosa C. Caulo, mat. 140.775

V – Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano:

Titular: Welligton Alves Duque, mat. 122.963
Substituto: Alexsander Leite da Silva, mat. 120.421

VI – Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Roseli Moreira da Silva, mat. 130.095
Substituto: Vicente Giffoni Trigo, mat. 142.840

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.

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

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 330, DE 16 DE MAIO  DE 2018

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 os termos do processo administrativo nº. 9619/2018;

RESOLVE:

Art. 1º- DESCREDENCIAR, o servidor JOSÉ EDUARDO GOULART
LAGO, portador do CPF nº. 132.163.007-86, para recebimento de
adiantamento para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento
da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 02 de maio de 2018.

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

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.br

http://www.valenca.rj.gov.br
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PORTARIA PMV, Nº. 331, DE 16 DE MAIO  DE 2018

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 os termos do processo administrativo nº. 9619/2018;

RESOLVE:

Art. 1º- CREDENCIAR, a partir desta data, o servidor MAURÍCIO
CÉSAR FERREIRA TAVARES, portador do CPF nº. 722.999.757-72, para
recebimento de adiantamento para cobertura de despesas miúdas e de
pronto pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Para efeito desta, o servidor credenciado fica autorizado
a abrir conta corrente e a realizar movimentação bancária individualmente
para tal fim.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos em 16 de maio de 2018..

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

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº.332, DE 17 DE MAIO DE 2018.

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 Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho de 2014;

Considerando a Lei Municipal nº. 2.549, de 10 de novembro
de 2010;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 9799/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2018, a
servidora DENISE DA CONCEIÇÃO VICTOR, matrícula nº. 112.526, da
Função de Confiança que vinha exercendo como Diretor Geral da E.M
José Alves da Motta, Nível E, Símbolo FC10.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

Art 3º - Para efeitos desta, fica revogada a Portaria n°320 de 17
de março de 2017.

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

Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº.333, DE 17 DE MAIO DE 2018.

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 Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho de 2014;

Considerando a Lei Municipal nº. 2.549, de 10 de novembro
de 2010;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 9799/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2018, a
servidora ANDRÉA MODESTO LEAL, matrícula nº. 117.609, da Função
de Confiança que vinha exercendo como Diretor Geral da E.M Marieta
Lopes Ielpo, Nível C, Símbolo FC8.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2018.

Art 3º - Para efeitos desta, fica revogada a Portaria n°314  de 17
de março de 2017.

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

Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 334, DE 17 DE MAIO DE 2018.

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 Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho de 2014;

Considerando a Lei Municipal nº. 2.549, de 10 de novembro
de 2010;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 9822/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 01 de maio de 2018, a servidora
LUCILÉIA MACHADO DA SILVA SIMÕES, matrícula nº. 114.030, para
exercer a Função de Confiança de Diretor Adjunto da E. M. Pingo de
Mel, Nível B, Símbolo FC8.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 01 de maio de 2018.

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

Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 335, DE 17 DE MAIO DE 2018.

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 Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014,
que “Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração,
em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes
para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com
organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho
de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.”  

Considerando o Decreto municipal nº. 25, de 28 de Março de
2017, que “Regulamenta a Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de
2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das
parcerias celebradas entre a Administração Pública municipal e as

Organizações da Sociedade Civil em regime de mútua cooperação para
consecução de finalidades de interesse público e recíproco;”

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a partir desta data, os servidores abaixo
relacionados para compor a Comissão de Seleção, nos termos do
Decreto municipal nº. 25, de 28 de Março de 2017:

- Liedy Gonçalves de Oliveira, matrícula nº. 138.223;
- Jocelane Angelica da Silva Neubaner, matrícula nº. 211.085;
- Rafael Marcos Mariano, matrícula nº. 140.635.
- Aline de Oliveira, matrícula n° 211.097.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 17/2018.

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

Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 67, DE 16 DE MAIO DE 2018.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Suplementar  para
atender a Câmara Municipal de Valença,
dando outras providências correlatas”.

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. 3.015, de 21 de Dezembro de 2017 e,

Considerando os termos do processo administrativo nº. 8873/2018;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$ 489.386,10 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e
seis reais e dez centavos), para atender as despesas assim codificadas:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

02.06
Serviço da Dívida 
Interna - Principal

28.843.0002.1007 4.6.90.71.00.00.00 0000 489.386,10

TOTAL 489.386,10

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

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

01.01
Manutenção e 
Operacionalização 
da C.M.

04.122.0001.2002 3.3.90.39.00.00.00 0000 44.386,10

3.1.90.01.02.00.00 0000 300.000,00

3.1.90.03.02.00.00 0000 145.000,00

TOTAL 489.386,10

09.272.0001.2005
Previdência dos 
Servidores 
Estatutários

01.01

DECRETO Nº. 66, DE  14 DE MAIO DE 2018.

 Ementa: “Dispõe sobre o Conselho
Municipal de Transportes do Município de
Valença”.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando os termos §3º, do art. 4º e art. 18 da Lei Municipal
nº. 2.467, de 09 de novembro de 2009, que “Dispõe sobre o Transporte
Municipal de Passageiros e dá outras providências;”

Considerando a edição da Lei nº. 3.025, de 12 de abril de 2018,
que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 2.467, de 09 de Novembro
de 2009, que Dispõe sobre o Transporte Municipal de Passageiros, e dá
outras providências.”

Considerando esta última lei citada, que instituiu a Comissão
Municipal de Transporte, com caráter consultivo, f iscalizador e
deliberativo, destinada a se manifestar sobre os assuntos relacionados
aos transportes urbanos de passageiros no Município de Valença, com
a consequente fiscalização e apoio dos serviços;

Considerando o Decreto nº. 54/2018, que “Regulamenta a
Comissão Municipal de Transporte;”

DECRETA:

Art. 1° - O Conselho Municipal de Transporte Coletivo, instituído
pela Lei nº. 2.467, de 09 de Novembro de 2009, vinculado a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e de Defesa Civil, passa a ser
regulamentada de acordo com este Decreto.

Art. 2º - Ao Conselho compete opinar e propor medidas quanto
aos serviços de transporte urbano de passageiros no Município de
Valença, em respeito as necessidades e interesses da sociedade local.

Parágrafo único: As proposições do Conselho deverão ser endereçadas
para avaliação da Comissão Municipal de Transporte.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Transporte Coletivo contará
com no mínimo 03 (três) membros em sua composição, nomeados pelo
Chefe do Poder Executivo.

§ 1º - Para efeito do caput deste artigo, o Conselho Municipal de
Transporte Coletivo será composto pelos servidores abaixo relacionados:

 I – João Victor Teixeira da Silva, matrícula nº. 141.747;
II – Marciel Alves de Souza, matrícula nº. 134.392;
III – Thiago Moreira dos Santos, matrícula nº. 134.538.

§ 2º - A presidência do Conselho, será exercida pelo primeiro membro
ora nomeado.

§ 3º - O mandato dos membros do Conselho será de 04 (quatro) anos,
admitida uma recondução.

§ 4º - Será considerado serviço público relevante às atividades dos
membros do Conselho, sem percepção de vencimentos ou vantagens
pessoais.

Art. 4º - O Conselho se reunirá quando convocado pelo presidente,
sempre que entender necessário.

Parágrafo único: Poderão participar, a convite do presidente e sem direito
a voto, das reuniões do Conselho, técnicos, especialistas, representantes
de órgãos públicos, representantes de entidades da sociedade civil e
outras pessoas envolvidas com as matérias em discussão, com o objetivo
de prestar esclarecimento ou manifestar sua opinião sobre elas.

Art. 5º - Para efeito do presente, fica revogado o Decreto nº. 161,
de 05 de Agosto de 2011 c/c Decreto nº. 204, de 23 de outubro de 2017.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Valença, 14 de maio de 2018.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2018.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 69, DE 18 DE MAIO DE 2018.

“Dispõe sobre a cr iação da Escola
Municipal Daura da Silva Barbosa, e dá
outras providências.”

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº. 9795/
2018;

CONSIDERANDO o art. 161 e incisos e parágrafos da Lei Orgânica
do Município;

CONSIDERANDO o Convênio firmado na data de 10/01/2018,
entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado

de Educação/SEEDUC e o Município de Valença, no âmbito do
PROMURJ, que tem por objeto a municipalização de unidade escolar;

CONSIDERANDO a necessidade de edição do ato normativo de
criação da unidade escolar, em âmbito municipal;

DECRETA

Art. 1º - Fica criada a ESCOLA MUNICIPAL DAURA DA SILVA
BARBOSA, localizada na Estrada RJ 145 Valença/ Rio das Flores, Bairro
Biquinha, no Município Sede de Valença.

Parágrafo único: A ESCOLA MUNICIPAL DAURA DA SILVA BARBOSA
tem como finalidade precípua ofertar educação aos alunos de ensino
fundamental da rede pública municipal.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2018.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Com o mote “Nós somos o trânsito” o Movimento chega à sua 5ª edição e fomenta na sociedade discussões e
atitudes voltadas à necessidade urgente da redução do número de mortes e feridos graves no trânsito. O tema foi
discutido com a Associação Nacional de Detrans (AND) e foi apresentado em reunião do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran).

Assim como em 2017, o tema de 2018 propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e propõe uma
reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de
caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um
trânsito mais seguro.

De acordo com o OBSERVATÓRIO Nacional de
Segurança Viária, os acidentes não acontecem, mas sim
são frutos de escolhas inadequadas e arriscadas. Para José
Aurelio Ramalho, diretor-presidente do OBSERVATÓRIO
e idealizador do Movimento Maio Amarelo, 90% dos
acidentes têm como motivação as falhas humanas como
imperícia, imprudência e desatenção. “Somos os
responsáveis pelos nossos atos no trânsito e ter consciência
clara disso é um dos caminhos para a reversão do triste
cenário não só do Brasil, mas de todo o mundo”, ressalta.

Para solicitar o logo do Maio Amarelo 2018, envie
email para euapoio@maioamarelo.com ou em
www.maioamarelo.com.
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http://www.maioamarelo.com.

