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PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito
CHEFE DE GABINETE
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318
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$ 69,88
de acordo com o Decreto 203/2017
de 23/10/2017 publicado no Boletim
Oficial edição 904 de 26/10/2017.

UFIR - R$ 3,1999
de acordo com a Resolução SEFAZ
n 1048 de 26/12/2016 publicada no
DOE em 28/12/2016.
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CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva
E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro
AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica
EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida
E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866
Endereço: Rua 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

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 – 2°
Andar – Centro
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira
E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 Centro
ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro
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

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
Fabiani Medeiros Silva

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

Pedro Paulo Magalhães Graça

PREVI - VALENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

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

2° SECRETÁRIO
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 518/2018)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Status Informática e Empreendimentos Ltda-ME.
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 027/2017
Processo Primitivo nº: 12.189/2017
Processo Administrativo nº: 18.027/2018 (15º Pedido - ARP nº
016/2017)
Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 519/2018)

Aviso de Adiamento
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos
interessados que a licitação na modalidade Concorrência,
sob o número 001/2018 – processo administrativo nº 30.564/
2017, que tem por objeto a Outorga de Concessão dos
Serviços de Administração, Manutenção e Operação das
áreas destinadas ao Estacionamento Rotativo Pago de
veículos automotores nas vias e logradouros públicos do

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Villar Guimarães Comércio de Pneus Ltda-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 027/2017
Processo Primitivo nº: 12.189/2017
Processo Administrativo nº: 18.016/2018 (16º Pedido - ARP nº
016/2017)
Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: R$ 21.140,00 (vinte e um mil cento e quarenta reais)
Recursos: Município

Município de Valença-RJ, marcada para o dia 20/09/2018
às 09:00 horas, foi adiada “sine die”. Maiores informações
encontram-se disponibilizadas no Site Oficial do Município
(www.valenca.rj.gov.br).
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 517/2018)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Global VR Comércio e Serviços Ltda-ME.
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 027/2017
Processo Primitivo nº: 12.189/2017
Processo Administrativo nº: 18.015/2018 (17º Pedido - ARP nº
016/2017)
Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: R$ 14.616,00 (quatorze mil seiscentos e dezesseis reais)
Recursos: Município
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 520/2018)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Auto Truck Pneus, Peças, Acessórios e Serviços Ltda EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 027/2017
Processo Primitivo nº: 12.189/2017
Processo Administrativo nº: 18017/2018 (14º Pedido - ARP nº
016/2017)
Objeto: Aquisição de pneus destinados a atender a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: R$ 8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco reais)
Recursos: Município

Fale Conosco

ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018

PREGÃO PRESENCIAL
(PARA REGISTRO DE PREÇOS) Nº 036/2018

Processo Administrativo nº: 15.365/2018
Objeto: Locação de 01 (um) caminhão carroceria fixa capacidade
mínima de 06 (seis) toneladas, com cesto, motorista/operador,
destinado a executar serviços de manutenção em semáforos e
manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.

Processo Administrativo nº: 14.837/2018
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de pães,
destinados as escolas e creches municipais - Secretaria Municipal
de Educação.
Tipo de licitação: Menor preço, por item.

Tipo de licitação: Menor preço, por hora.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 28 de setembro de 2018,
às 09:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 02 de outubro de 2018,
às 09:00 horas.

Retirada do Edital:

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).

-Edital poderá, também,
licitacoespmvrj@gmail.com

-Edital poderá, também,
licitacoespmvrj@gmail.com

ser

solicitado

pelo

e-mail:

ser

solicitado

pelo

e-mail:

- 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.

- 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

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO.
CONTRATO N°: 493/2018/PMV
PROCESSO N°: 17590/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) SERGIO
MURILO DE SOUZA LEMOS (CONTATADA).
OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO Á
RUA CASTRO ALVES , N° 97, CENTRO, DE VALENÇA/RJ PARA
O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESTRATEGIA DA SAÚDE
DA FAMÍLIA
PRAZO: 07 DE SETEMBRO DE 2019.
DATA: 04 DE SETEMBRO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO.
CONTRATO N°: 501/2018/PMV
PROCESSO N°: 17447/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) CÂNDIDA
MARIZE DA COSTA LIMA (CONTATADA).
OBJETO: E R ESC ISÃO, EM 01/09/2018, A PEDIDO D A
CONTRATADA DO CONTRATO DE TRABALHO N° 099/2018 –
PROCESSO SELETIVO PUBLICO N° 01/SMS/2017- PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 333/2017; 30082/2017 E 2978/2018.
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2018.

Acesse
www.valenca.rj.gov.br
e confira o passo a passo
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
(PARA REGISTRO DE PREÇOS) Nº 037/2018

CONTRATO N°: 503/2018/PMV
PROCESSO N°: 17398/2018

Processo Administrativo nº: 15.790/2018
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de urnas,
destinadas a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) LUCIANA
ROSA CASSIANO (CONTATADA).

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com

OBJETO: E R ESC ISÃO, EM 01/09/2018, A PEDIDO D A
CONTRATADA DO CONTRATO DE TRABALHO N° 808/2014 –
PROCESSO SELETIVO PUBLICO N° 01/SMS/2014- PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 15923/2014

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2018.

Tipo de licitação: Menor preço global.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 04 de outubro de 2018,
às 09:00 horas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
TRABALHO.

Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também,
licitacoespmvrj@gmail.com

ser

solicitado

pelo

e-mail:

- 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.

CONTRATO N°: 505/2018/PMV
PROCESSO N°: 15607/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) KATIA
ANDRADE SILVA (CONTATADA).
OBJETO: CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS
DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO
DE PROFESSOR I
PRAZO: 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018.

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO.
CONTRATO N°: 502/2018/PMV
PROCESSO N°: 17464/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) ALAÍDE
KELLY DE CARVALHO (CONTATADA).
OBJETO: E R ESC ISÃO, EM 01/09/2018, A PEDIDO D A
CONTRATADA DO CONTRATO DE TRABALHO N° 820/2014 –
PROCESSO SELETIVO PUBLICO N° 01/SMS/2014- PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 15923/2014
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2018.

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.br
Edição 991 - 18/09/2018

Procurem os postos de saúde de seus bairros, para
efetuarem as pesagens da condicionalidade da saúde,
sendo indispensável a apresentação de: cartão do Bolsa
Família, caderneta de vacinação e cartão de pré-natal
(para gestantes).

Prazo até 11 de outubro.
Caso não efetuarem essa pesagem, ficarão sujeitos
ao bloqueio de seus benefícios.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
TRABALHO.

CONTRATO N°: 506/2018/PMV
PROCESSO N°: 15607/2018

CONTRATO N°: 508/2018/PMV
PROCESSO N°: 15607/2018

PARTES: M UN IC ÍPIO D E VALEN ÇA (C ON TR ATAN TE)
ELISANGELA ROCHA DOS REIS (CONTATADA).

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) DIOGO
DA SILVA ACCIOLY(CONTATADA).

OBJETO: CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS
DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO
DE PROFESSOR I

OBJETO: CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS
DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO
DE PROFESSOR I

PRAZO: 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRAZO: 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018..

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
CONTRATO N°: 507/2018/PMV
PROCESSO N°: 15607/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) ANA
CLAUDIA ROCHA (CONTATADA).
OBJETO: CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS
DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO
DE PROFESSOR I

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
CONTRATO N°: 509/2018/PMV
PROCESSO N°: 15607/2018
PARTES: M UN IC ÍPIO D E VALEN ÇA (C ON TR ATAN TE)
ALEXANDRE BARBOSA DO NASCIMENTO (CONTATADA).
OBJETO: CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS
DESENVOLVENDO AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO
DE PROFESSOR I
PRAZO: 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRAZO: 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018.

DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2018.
PORTARIA PMV, Nº. 540, DE 11 DE SETEMBRO 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.
15141/2018;
RESOLVE:
Art. 1º-DETERMINAR, a instauração de Sindicância para apuração
dos fatos narrado no processo administrativo de número 15141/2018.

A Prefeitura Municipal de Valença buscando um
melhor atendimento, com mais eficiência e
comodidade, disponibiliza ao contribuinte o sistema
Cidadão Web. Aqui você poderá imprimir 2° vias
de suas parcelas de IPTU, entre outras guias e
também retirar sua Certidão negativa de imóvel.
MAIS UMA

COMODIDADE PARA VOCÊ CONTRIBUINTE.

www.valenca.rj.gov.br
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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 delegado ao Secretário 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, 11 de setembro de 2018.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº 144, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.

PORTARIA PMV, Nº. 542, DE 12 DE SETEMBRO 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;

“Declara Hóspede Oficial do Município de
Valença, o Ilustríssimo Senhor Governador
do Rotary, Distrito 4600 e sua Esposa.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
DECRETA

Considerando o processo administrativo nº. 18265/18;
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO, a partir do dia 11 de setembro
de 2018, a Srª . CLAU DIA REJANE PIR ES D UR ÇO, do Cargo
Comissionado de Agente de Inclusão Produtiva, Símbolo CC4.

Art. 1º - Ficam declarados como hóspedes oficiais do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, o Ilustríssimo Senhor LUIZ ROBERTO
RUBIN, Governador do Distrito 4600 no ano de 2018/2019, e sua esposa
ELISABETH OLIVEIRA RUBIN, Coordenadora Distrital da Casa da
Amizade, em visita oficial neste Município, no dia 20 de setembro de 2018.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 11 de setembro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2018.

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

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 145, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.
Em enta: “D ispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Suplementar, proveniente
de excesso de arrecadação, dando
providências correlatas”.

PORTARIA PMV, Nº. 543, DE 13 DE SETEMBRO 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,

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito
e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando o que
dispõe o artigo 5º, “d “ da Lei nº. 3.015, de 21 de dezembro de 2017;

Considerando os termos do processo administrativo nº.
18022/2018;
RESOLVE:
Art. 1º-DETERMINAR, a instauração de Sindicância para apuração
dos fatos narrado no processo administrativo de número 18022/2018.

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para atender as
despesas assim codificadas:
U.O

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 delegado ao Secretário Municipal de Administração
a competência para dilação de prazo de que trata o art. 272 da Lei
Complementar nº. 28/1999.

Identificação do
Programa

Funcional
Programática

02.13

Manutenção e
Operacionalização da
Secretaria – Serviços
Públicos

02.13

Manutenção e Ampliação
15.451.0020.2092
de Estradas Municipais

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

04.122.0002.2080 3.3.90.30.99.00.00

0000

30.000,00

3.3.90.30.99.00.00

0000

50.000,00

3.3.90.39.99.99.00

0000

400.000,00

TOTAL

480.000,00

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

Art. 2º - A abertura do presente Crédito Adicional Suplementar é
proveniente de excesso de arrecadação considerada a tendência
do exercício, conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.015,
de 21 de dezembro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2018.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2018.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017
(9ª 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: 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.
Beneficiár io: 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

1

2

3

4

5

6

7

UNID

PRODUTO

EMPRESA

Abóbora madura: de 1ª qualidade, tipo
m enina, isenta de enferm idades, m aterial
5.077
kg
terroso e umidade externa anorm al, sem
Morelli
danos fís icos e mecânicos oriundos de
m anuseio e transporte. De colheita recente.
Achocolatado em pó ins tantâneo: de 1ª
qualidade, com vitam inas actigen-E, minerais ,
24.948 pcte/ lata açucar,
cacau
em
pó, maltodectina, Amanbella
emulsificante, lecitina de s oja e aromatizantes .
Pacote ou lata de 400 grs.
Achocolatado em pó ins tantâneo: de 1ª
qualidade, com vitam inas actigen-E, minerais ,
8.316 pcte/ lata açucar,
cacau
em
pó, maltodectina, Amanbella
emulsificante, lecitina de s oja e aromatizantes .
Pacote ou lata de 400 grs.
Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, enzim a
lactas e ou soro de leite reconstituído, água,
açúcar, cacau em pó, minerais (cálcio,
m agnés io e ferro), vitam inas (C, B1, B2,
niacina, B6, B12, ácido pantotênico e biotina),
s al, aromatizantes, espes sante carragenato,
Distribuidora
1.200
caixa gom a xantana e cardoxim etilcelulos e sódica,
Senra
acidulante ácido cítrico. Bebida láctea. Sem
glúten e zero lactose. Em balagem 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.

131.337

43.779

20.640

caixa

Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, soro de
leite, leite recons tituído, água, açúcar, cacau
em pó, m inerais (cálcio, magnésio e ferro),
vitam inas (C, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido
pantotênico e biotina), sal, arom atizantes ,
espess ante carragenato, gom a xantana e Distribuidora
cardoxim etilcelulose sódica, acidulante ácido
Senra
cítrico. Bebida láctea. Sem glúten. Embalagem
com 200 m l. Em balagem íntegra e resis tente,
devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.

caixa

Achocolatado líquido: de 1ª qualidade, soro de
leite, leite recons tituído, água, açúcar, cacau
em pó, m inerais (cálcio, magnésio e ferro),
vitam inas (C, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido
pantotênico e biotina), sal, arom atizantes ,
espess ante carragenato, gom a xantana e Distribuidora
cardoxim etilcelulose sódica, acidulante ácido
Senra
cítrico. Bebida láctea. Sem glúten. Embalagem
com 200 m l. Em balagem íntegra e resis tente,
devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.

kg

Açúcar: de 1ª qualidade, refinado amorfo,
obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor e
cheiro próprios , sabor doce, com teor de
s acorose m ínimo de 99% de p/p e umidade
m áxim a de 0,3% de p/p, sem ferm entação,
isento de s ujividades , parasitas e materiais Amanbella
terrosos . Pacote com 01 Kg. Embalagem
íntegra
e res istente, devendo conter:
identificação e procedência, informação
nutricional, núm ero de lote, data de validade e
quantidade do produto.
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PREÇO
UNITÁRIO

MARCA

1,40

Ceas a

5,80

Nescau

5,80

Nescau

0,64

Quatazinho

0,64

Quatazinho

8

960

unid

9

3.826

kg

10

1.275

kg

11

1.428

pcte

12

12.789

pcte

13

4.263

pcte

14

9.926

kg

15

0,64

Amanbella

3,77

As sugrin

Morelli

14,80

Ceas a

Morelli

14,80

Ceas a

Distribuidora
Senra

2,04

Campo Bom

Amanbella

10,13

Jaborandi

Amanbella

10,13

Jaborandi

Morelli

1,80

Ceas a

unid

Bebida láctea: s oro de leite e/ou s oro de leite
em pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em
pó integral, açúcar, polpa s abores , am ido
m odificado, arom atizante sintético idêntico ao
natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservador: sorbato de potás sio (INS
202) e corante artificial, crem e de soro de leite,
estabilizante, açúcar, gelatina e es pes sante:
gom a guar (INS 412) e ferm ento lácteo.
Alérgicos : bebida láctea 0% lactose poss ui a
enzim a lactase que facilita na diges tão,
proporcionando conforto aos intolerantes à
lactos e.
Contém
aromatizante sintético
idêntico ao natural. Embalagem com 950 grs.

Mercearia
Andrade
Pinto

2,85

Frutibom

unid

Bebida láctea: s oro de leite e/ou s oro de leite
em pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em
pó integral, açúcar, polpa s abores , am ido
m odificado, aromatizante: sintético idêntico ao
natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservador: sorbato de potás sio (INS
202) e corante artificial, crem e de soro 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.

Mercearia
Andrade
Pinto

2,85

Frutibom

Quatazinho

16

2,15

253

Topçucar

28.272

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.
Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional,
firm e e intacto, sem danos físicos e
m ecânicos
oriundos
de
m anuseio e
transporte, perfurações e cortes , tamanho e
coloração uniformes , devendo ser bem
des envolvido, is ento de sujividades. De
colheita recente.
Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional,
firm e e intacto, sem danos físicos e
m ecânicos
oriundos
de
m anuseio e
transporte, perfurações e cortes , tamanho e
coloração uniformes , devendo ser bem
des envolvido, is ento de sujividades. De
colheita recente.
Amido de milho: de 1ª. qualidade, produto
amiláceo extraído do m ilho, fabricado a partir
de matérias prim as sãs e lim pas isentas de
m atérias terrosas e parasitas , não podendo
estar úmidos , fermentados ou ranços os. Sob
a forma de pó, deverão produzir ligeira
crepitação quando com prim ido entre os
dedos. Umidade m áxim a 14% p/p, acidez
2,5% p/p, mínim o do amido 84% p/p e resíduo
m ineral 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.
Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha, tipo 1,
branco, polido, class e longo fino, constituídos
de grãos inteiros , com teor de umidade
m áxim a 15%, isento de s ujividades e
m ateriais estranhos, embalagem de 5 kg em
s acos plás ticos trans parentes e atóxicos ,
lim pos e não violados, res istentes que
garantam a integralidade do produto até o
m om ento do consumo. Acondicionados em
fardos lacrados. A em balagem deverá conter
externam ente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de validade e quantidade do
produto.
Arroz: de 1ª. qualidade, agulhinha, tipo 1,
branco, polido, class e longo fino, constituídos
de grãos inteiros , com teor de umidade
m áxim a 15%, isento de s ujividades e
m ateriais estranhos, embalagem de 5 kg em
s acos plás ticos trans parentes e atóxicos ,
lim pos e não violados, res istentes que
garantam a integralidade do produto até o
m om ento do consumo. Acondicionados em
fardos lacrados. A em balagem deverá conter
externam ente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de validade e quantidade do
produto.
Batata ingles a: de 1º qualidade, inteira, de
colheita recente, livre de parasitos e larvas ,
s em um idade anorm al, is enta de odor e s abor
estranhos.
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17

18

19

20

21

22

9.424

34.044

28.272

9.424

2.640

16.236

unid

pcte

pcte

pcte

pcte

kg

23

5.412

kg

24

16.236

kg

Bebida láctea: s oro de leite e/ou s oro de leite
em pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em
pó integral, açúcar, polpa s abores , am ido
m odificado, aromatizante: sintético idêntico ao
natural da fruta, acidulante: ácido lático (INS
270), conservador: sorbato de potás sio (INS
202) e corante artificial, crem e de soro 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.
Biscoito doce, tipo m ais ena: de 1º qualidade,
com posição bás ica: farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, água, sal, vitamina e
dem ais substâncias pertinentes. Pacote com
200 grs. Embalagem íntegra e resis tente,
devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.
Biscoito salgado, tipo cream cracker: de 1ª
qualidade, com posição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, creme de m ilho ou fécula de
m andioca, açúcar invertido, carbonato de
cálcio, sal, estabilizante lecitina de s oja,
ferm ento quím ico, bicarbonato de amônia,
bicarbonato de s ódio, pirofosfato de sódio,
arom atizante,
m elhorador
de
farinha,
m etabisulfito de sódio, com glúten, s oja, leite
e cevada. Pacote com 200 grs . Embalagem
íntegra
e res istente, devendo conter:
identificação e procedência, informação
nutricional, núm ero de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Biscoito salgado, tipo cream cracker: de 1ª
qualidade, com posição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, creme de m ilho ou fécula de
m andioca, açúcar invertido, carbonato de
cálcio, sal, estabilizante lecitina de s oja,
ferm ento quím ico, bicarbonato de amônia,
bicarbonato de s ódio, pirofosfato de sódio,
arom atizante,
m elhorador
de
farinha,
m etabisulfito de sódio, com glúten, s oja, leite
e cevada. Pacote com 200 grs . Embalagem
íntegra
e res istente, devendo conter:
identificação e procedência, informação
nutricional, núm ero de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Café: de 1ª qualidade, instantâneo, 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
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de validade e quantidade do
produto.
Carne bovina, patinho m oído: de 1ª qualidade,
congelada,
embalada
à
vácuo,
em
embalagem plás tica flexível, atóxica, res istente
e transparente. Conter no m áxim o 2% de
gordura, livre de sebos , aponevros es, oss os ,
cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas ,
constando obrigatoriam ente carim bos do SIF
ou SIM, com identificação do produto. IQF,
Resolução RCD nº 12 de 02/01/2001 Anvis a/MS.
Carne bovina, patinho moído: de 1ª qualidade,
congelada, embalada à vácuo, em
embalagem plás tica flexível, atóxica, res istente
e trans parente. Conter no m áxim o 2% de
gordura, livre de s ebos, aponevroses, os sos ,
cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas ,
constando obrigatoriamente carim bos do SIF
ou SIM, com identificação do produto. IQF,
Resolução RCD nº 12 de 02/01/2001 Anvis a/MS.
Carne bovina, patinho em cubos: de 1ª
qualidade, picada em cubos com dim ens ões
de 3 x 3 x 3 cm , congelada, embalada à vácuo,
em embalagem plás tica flexível, atóxica,
resistente e transparente. Conter no m áxim o
2% de gordura, livre de s ebos, aponevros es ,
oss os, cartilagens e pelos . Em balagens
rotuladas,
cons tando
obrigatoriam ente
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do
produto. IQF, Res olução RCD nº 12 de
02/01/2001 - Anvisa/MS.
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Mercearia
Andrade
Pinto

Amanbella

Amanbella

Amanbella

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ

2,85

1,04

1,04

1,04

25

5.412

kg

26

11.883

kg

27

10.334

kg

28

20.316

lata

29

15.900

unid

30

4.164

kg

31

8.472

kg

32

7.029

Unid

33

2.343

Unid

Frutibom

Ninfa

Ninfa

Ninfa

34

Amanbella

Vieira (**)

7,48

18,90 (**)

24.837

Carne bovina, patinho em cubos: de 1ª
qualidade, picada em cubos com dim ens ões
de 3 x 3 x 3 cm , congelada, embalada à vácuo,
em embalagem plás tica flexível, atóxica,
resistente e transparente. Conter no m áxim o
2% de gordura, livre de s ebos, aponevros es ,
Vieira
oss os, cartilagens e pelos . Em balagens
rotuladas,
cons tando
obrigatoriam ente
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do
produto. IQF, Res olução RCD nº 12 de
02/01/2001 - Anvisa/MS.
Cebola: de 1ª qualidade, média, intactas e
Morelli
firm es. De colheita recente.
Chuchu: de 1º qualidade, tam anho e coloração
uniform es, livre de enfermidades, materiais
terrosos , sem danos físicos e mecânicos
Morelli
oriundos do manus eio e transporte. De
colheita recente.
Extrato de tom ate simples concentrado: de 1ª.
qualidade, com pos to por polpa de tom ate,
açúcar e sal. Produto resultante da
concentração da polpa de tom ates m aduros ,
escolhidos, sãos, sem peles e s em entes, por
Amanbella
proces so tecnológico adequado. Será tolerado
1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio.
Deverá estar isento de fermentação e não
indicar process o defeituoso. Brix entre 18 e 19
(% SS). Lata com 340 grs.
Farinha de aveia: de 1ª. qualidade, obtida a
partir da moagem das s em entes integrais da
aveia, flocos finos . Rica em fibras , proteínas , Amanbella
ferro, sais m inerais e vitaminas . Embalagem
de 200 grs . (caixa ou pacote).
Farinha de m andioca torrada: de 1ª. qualidade, Mercearia
grupo s eco, subgrupo fina, classe amarela, Andrade
tipo 1, embalagem de 01 kg.
Pinto
Farinha de trigo: de 1ª. qualidade, trigo
Amanbella
especial sem ferm ento, pacote de 01 kg.
Farinha láctea: de 1ª. qualidade, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Mercearia
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e
Andrade
m inerais, sal e arom atizantes, com glúten,
Pinto
embalagem de 400 grs . (lata ou pacote).
Farinha láctea: de 1ª. qualidade, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Mercearia
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e
Andrade
m inerais, sal e arom atizantes, com glúten,
Pinto
embalagem de 400 grs . (lata ou pacote).

18,90 (*)

Carnes
Vieira

1,80

Ceas a

1,24

Ceas a

1,50

Bonare

1,95

Apti

3,30

Papo 10

1,70

Prim or

10,34

Nestlê

10,34

Nestlê

kg

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

Mercearia
Andrade
Pinto (*****)

3,50

Super Gos to
(*****)

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

Mercearia
Andrade
Pinto (*****)

3,50

Super Gos to
(*****)

1,87

Apti

1,15

Papo 10

0,67

Neilar

1,29

Apti

Odebrech

Carnes
Vieira (**)

Vieira (**)

18,90 (**)

Carnes
Vieira (**)

Vieira

18,90 (*)

Carnes
Vieira

35

8.279

kg

36

2.028

unid

37

4.164

kg

38

67.716

unid

39

1.000

unid

Ferm ento em pó: de 1ª qualidade, am ido de
m ilho geneticamente modificado, fosfato
Amanbella
m onocálcico, bicarbonato de s ódio e
carbonato de cálcio. Em balagem de 100 grs.
Fubá: de 1ª. qualidade, grãos finos. Pacote de
Amanbella
01 kg.
Gelatina comum: de 1ª qualidade, açúcar,
gelatina, s al, vitamina C. Reguladores de
acidez: citrato de sódio e ácido fum árico.
Arom atizante.
Edulcorante:
aspartame,
ciclamato de sódio, acesulfam e de potáss io e
s acarina s ódica. Corantes artificiais: bordeaux Mercearia
S e amarelo crepúsculo FCF ou Bordeaux azul
Andrade
brilhante FCF e tartrazina. Em balagem com 85
Pinto
gr. (sabores variados). Em balagem 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,
m altodextrina, sal. Reguladores de acidez:
citrato
de
s ódio
e
ácido
fum árico.
Arom atizante.
Edulcorante:
aspartame,
ciclamato de sódio, acesulfam e de potáss io e
s acarina s ódica. Corantes artificiais: bordeaux
S e amarelo crepúsculo FCF ou Bordeaux azul Amanbella
brilhante FCF e tartrazina. Em balagem com 85
gr. (sabores variados). Em balagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, número
de lote, data de validade e quantidade do
produto.
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40

41

42

43

44

45

131.337

43.779

36.045

131.472

43.824

960

unid

unid

kg

litro

litro

litro

46

960

litro

47

32.697

unid

48

10.899

unid

49

960

unid

50

2.928

lata

51

3.834

kg

52

27.034

kg

53

9.011

kg

Geleia de m ocotó: de 1ª qualidade, água,
açúcar, extrato proteico (bovino), vitaminas (A,
B1, B6, B12, C, ácido fólico e ácido
pantotêmico), espess ante Agar, corante
amarelo, regulador de acidez, bicarbonato de
s ódio e arom atizante, s em 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.
Geleia de m ocotó: de 1ª qualidade, água,
açúcar, extrato proteico (bovino), vitaminas (A,
B1, B6, B12, C, ácido fólico e ácido
pantotêmico), espess ante Agar, corante
amarelo, regulador de acidez, bicarbonato de
s ódio e arom atizante, s em 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.
Laranja pera: de 1ª qualidade, no ponto de
m aturação adequado para o cons um o. De
colheita recente.
Leite integral UHT LT: de 1ª qualidade,
vitam inas (A, D e C), minerais (ferro e zinco).
Estabilizantes : trifosfato de s ódio, monofos fato
de s ódio, difosfato de sódio e citrato de sódio.
Sem glúten. Embalagem com 1 litro.
Embalagem íntegra e resis tente, devendo
conter:
identificação
e
procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.
Leite integral UHT LT: de 1ª qualidade,
vitam inas (A, D e C), minerais (ferro e zinco).
Estabilizantes : trifosfato de s ódio, monofos fato
de s ódio, difosfato de sódio e citrato de sódio.
Sem glúten. Embalagem com 1 litro.
Embalagem íntegra e resis tente, devendo
conter:
identificação
e
procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.
Leite de s oja UHT LT: de 1ª qualidade,
s abores diversos , proteína de soja, m inerais
(cálcio e zinco), vitam inas (A, B2, B6, B12, C, D,
E e ácido fólico). Mesm o teor de cálcio do leite
com um (em 200 ml). Em balagem com 1 litro.
Embalagem íntegra e resis tente, devendo
conter:
identificação
e
procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.
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.
Embalagem íntegra e resis tente, devendo
conter:
identificação
e
procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.
Leite em pó integral: de 1ª. qualidade,
vitam inas A e D, emulsificante, lecitina de s oja,
ins tantâneo, sem glúten. Em balagem de 400
grs. (lata ou pacote).
Leite em pó integral: de 1ª. qualidade,
vitam inas A e D, emulsificante, lecitina de s oja,
ins tantâneo, sem glúten. Embalagem de 400
grs. (lata ou pacote).
Leite em pó desnatado e sem açúcar: de 1ª.
qualidade, fos fato tricálcio, vitam inas A e D,
emulsificante, lecitina de soja, ins tantâneo,
s em glúten. Embalagem de 400 grs. (lata ou
pacote),
Leite condens ado: de 1ª. qualidade, leite
integral, sabor lácteo m ais acentuado e textura
m acia, não granulos a, contém açúcar e
lactos e, sem glúten. Lata de 395 grs.
Lim ão: de 1ª qualidade, taiti, sem manchas ,
com cor, odor e s abor característicos. De
colheita recente.
Maça nacional vermelha: de 1ª qualidade,
pes ando em média 120 grs cada, inteiras e
s ãs , no ponto de m aturação adequado para o
consumo. Is enta de sujividades, parasitas e
larvas , s em um idade externa anorm al, com
s abor e odor característicos. De colheita
recente.
Maça nacional vermelha: de 1ª qualidade,
pes ando em m édia 120 grs cada, inteiras e
s ãs , no ponto de maturação adequado para o
consumo. Isenta de s ujividades , parasitas e
larvas , s em um idade externa anorm al, com
s abor e odor característicos. De colheita
recente.
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Amanbella

Amanbella

Morelli

1,99

1,99

1,59

Ello

Ello

54

5.676

pcte

55

22.500

pcte

56

5.664

pcte

57

27.034

kg

58

9.011

kg

Distribuidora
Senra

2,69

2,69

3,75

3,69

Camponesa

Alm eida
Mancebo

10,64

Regina

Alm eida
Mancebo

10,64

Regina

Alm eida
Mancebo

12,69

Regina

Distribuidora
Senra

3,09

Triângulo

Morelli

2,40

Ceas a

Morelli

3,18

Ceas a

3,18

Ninfa

1,72

Ninfa

1,95

Ceas a

1,95

Ceas a

Margarina: de 1ª qualidade, óleos vegetais
líquidos e interesterificados , água, sal (cloreto
de sódio), soro de leite em pó, leite em pó
des natado, vitamina A. Es tabilizantes : mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de
s oja. Cons ervadores: Sorbato de potás sio e
benzoato de s ódio. Antioxidantes : TBHQ e
Amanbella
BHT. Acidulante: ácido cítrico. Aromatizante:
arom a idêntico ao natural. Corantes: urucum ,
betacaroteno e curcum a. Sem glúten. Pote de
500 grs. Embalagem íntegra e resis tente,
devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, núm ero de lote, data
de validade e quantidade do produto.

10.836

3,15

Doriana

kg

Melancia: de 1ª qualidade, redonda, graúda,
livre de sujividades, parasitas e larvas ,
tam anho e coloração uniformes , devendo ser
bem des envolvida e madura, com polpa firm e
e intacta, acondicionada inteira, pes ando entre
6 a 10 kg cada unidade.

Morelli

1,75

Ceas a

pcte

Milho de Canjica (amarelo): de 1ª. qualidade,
com as seguintes caracterís ticas : beneficiado,
polido e lim po, isento de s ujividades ,
parasitas e larvas. Acondicionado em s aco
plástico transparente e atóxico. Pacote de 500
grs. Demais condições de acordo com as
norm as de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF e outras ). Melhor qualidade (conform e
acórdão 1416/10 – 2ª. Câm ara – TCU).

MJA (****)

pcte

Milho de pipoca: de 1ª. qualidade, com as
s eguintes caracterís ticas : beneficiado, polido
e limpo, isento de s ujividades , paras itas e
larvas . Acondicionado em s aco plástico
transparente e atóxico. Pacote de 500 grs . Amanbella
Demais condições de acordo com as normas
de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e
outras). Melhor qualidade (conforme acórdão
1416/10 – 2ª. Câm ara – TCU).

pote

19.241

6.108

Yoki

Distribuidora
Senra

Morelli

1,70

Lac

61

Amanbella

Ninfa

Lac

60

Distribuidora
Senra

1,68

Ceas a
59

Ceas a

62

3.780

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

63

2.592

unid

64

3.384

unid

65

12.756

unid

66

21.927

dúzia

67

7.309

dúzia

Amanbella

Macarrão goelinha: de 1ª. qualidade, mass a
com ovos e farinha de trigo enriquecida com Amanbella
ácido fólico. Pacote de 500 grs .
Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, mass a
com ovos e farinha de trigo enriquecida com Amanbella
ácido fólico. Pacote de 500 grs .
Mamão formoso: de 1ª qualidade, no ponto de
m aturação adequado para o cons umo, inteiro,
Morelli
isento de lesões e sujividades. De colheita
recente.
Mamão formoso: de 1ª qualidade, no ponto de
m aturação adequado para o cons umo, inteiro,
Morelli
isento de lesões e sujividades. De colheita
recente.

Mistura para m ingau: de 1ª. qualidade, s abor
arroz ou multi-cereais-farinha de arroz, açúcar,
farinha de aveia, extrato de malte, s ais
m inerais ou farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de m ilho
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de
arroz, s ais minerais (carbonato de cálcio, Distribuidora
fos fato de s ódio dibásico, fum arato ferroso,
Senra
s ulfato de zinco), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamine E, ácido pantotênico,
vitam ina A, vitam ina B1, vitamina B6, ácido
fólico, vitam ina D) e aromatizante vanilina. Tipo
Mucilon ou sim ilar. Contém glúteo e traços de
leite. Sachê de 230 grs.
Mistura para m ingau: de 1ª. qualidade, s abor
tradicional, à base de am ido de milho, açúcar,
vitam inas A e C, s ais minerais (cálcio, fós foro
Amanbella
e ferro), arom atizante e corante urucum .
Embalagem de 200 grs. Cremogem a ou
s im ilar.
Óleo de soja: de 1ª qualidade, refinado.
MJA
Embalagem de 900 ml.
Ovo branco galinha: de 1ª qualidade, lim po,
com casca lisa, resistente e s em rachaduras
Morelli
ou deformações, com calcificação uniforme e
form ato caracterís tico.
Ovo branco galinha: de 1ª qualidade, lim po,
com casca lisa, resistente e s em rachaduras
Morelli
ou deformações, com calcificação uniforme e
form ato caracterís tico.

1,76 (****) Campo Bom

1,64

Pereira

5,15

Mucilon

3,50

Cremogema

3,18

Cocamar

3,47

Ceas a

3,47

Ceas a
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68

69

70

71

72

73

74

16.236

5.412

4.878

1.626

21.816

2.292

8.256

kg

kg

kg

kg

pcte

kg

unid

75

8.256

unid

76

3.681

unid

Filé de frango: de 1ª qualidade, s em os so,
s em pele e sem gordura, congelado,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, com marca do fabricante do
produto e registro no órgão de Ins peção
Sanitária (SIF). Apres entar cons istência firm e
não am olecida, odor e cor caracterís ticos . Não Amanbella
deve apresentar form ações de cris tais de
gelo, penas e penugens, perfurações ,
coágulos e queimaduras por congelamento. O
produto deverá respeitar o lim ite máximo de
água es tabelecido pelo Ministério da
Agricultura.
Filé de frango: de 1ª qualidade, s em os so,
s em pele e sem gordura, congelado,
acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, com marca do fabricante do
produto e registro no órgão de Ins peção
Sanitária (SIF). Apres entar cons istência firm e
não am olecida, odor e cor caracterís ticos . Não Amanbella
deve apresentar form ações de cris tais de
gelo, penas e penugens, perfurações ,
coágulos e queimaduras por congelamento. O
produto deverá respeitar o lim ite máximo de
água es tabelecido pelo Ministério da
Agricultura.
Filé de Merluza (peixe): de 1ª qualidade, carne
s aboros a e s abor suave, congelado, sem
espinho, acondicionados em em balagem de
polietileno resistente, com m arca do fabricante
do produto e registro no órgão de Ins peção
Sanitária (SIF). Apres entar cons istência firm e Amenbella
não am olecida, odor e cor caracterís ticos . Não
(***)
deve apresentar form ações de cris tais de
gelo, perfurações, coágulos e queim aduras
por congelam ento. O produto deverá respeitar
o limite máximo de água estabelecido pelo
Minis tério da Agricultura e Pesca.

Filé de Merluza (peixe): de 1ª qualidade, carne
s aboros a e s abor suave, congelado, sem
espinho, acondicionados em em balagem de
polietileno resistente, com m arca do fabricante
do produto e registro no órgão de Ins peção
Sanitária (SIF). Apres entar cons istência firm e Amenbella
não am olecida, odor e cor caracterís ticos . Não
(***)
deve apresentar form ações de cris tais de
gelo, perfurações, coágulos e queim aduras
por congelam ento. O produto deverá respeitar
o limite máximo de água estabelecido pelo
Minis tério da Agricultura e Pesca.
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, fermento químico,
bicarbonato de sódio e bicarbonato de
Mercearia
amônia, emulsificante lecitina de s oja,
Andrade
acidulante ácido cítrico e aromatizante, com
Pinto
glúten. Pacote com 330 grs – sabores
variados (coco e chocolate). Embalagem
íntegra
e res istente, devendo conter:
identificação e procedência, informação
nutricional, núm ero de lote, data de validade e
quantidade do produto.
Sal: de 1ª qualidade, iodado, refinado, com
Mercearia
teor de iodo igual ou s uperior a 20 mg até o
Andrade
lim ite máximo de 60 m g por kg, conform e RDC
Pinto
nº 130, de 26/05/03. Pacote de 01 kg.
Suco de caju: de 1ª qualidade, água, integral e
concentrado. Conservantes: m etabis ulfito e
benzoato de s ódio. Acidulante: ácido cítrico.
Amanbella
Estabilizante: gom a de gelatina. Aromatizante:
idêntico ao natural de caju. Embalagem com
500 ml.
Suco de uva: de 1ª qualidade, água, integral e
concentrado. onservantes: metabisulfito e
benzoato de s ódio. Acidulante: ácido cítrico. Distribuidora
Estabilizante: gom a de gelatina. Aromatizante:
Senra
idêntico ao natural de uva. Embalagem com
500 ml.
Suplem ento nutricional: de 1ª qualidade,
ins tantâneo, contendo 24 vitam inas e
m inerais, rico em cálcio e zinco, vitam ina C, Mercearia
ferro, ácido fólico e vitam ina B12, sabores
Andrade
chocolate, baunilha e m orango. Embalagem
Pinto
com 450 grs . (Tipo: Sus tain, Sus tagem ,
Sustacal, Sus tenta, Nutren Active ou s imilar).
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7,98

7,98

16,90 (***)

16,90 (***)

2,33

0,80

77

1.227

unid

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

78

13.608

litro

Água s anitária: de 1ª qualidade, a base de
hipoclorito de s ódio. Regis tro 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.

Jagua

79

10.260

litro

80

1.656

fras co

81

12.576

unid

82

9.648

litro

83

2.400

tubo

84

1.512

fras co

85

10.800

unid

86

15.204

fras co

87

3.180

unid

Jagua

Meggs

Meggs

Ninfa

88

6.876

pcte

89

2.280

unid

Norsal

90
2,10

6.156

unid

Granville

4,49

Alevim

11,95

Susttenta

91

2.256

m aço

92

9.864

fras co

93

7.092

unid

94

1.632

unid

Álcool: de 1ª qualidade, etílico hidratado, 70º lt,
líquido, para limpeza geral, Registro no
Minis tério da Saúde. Em balagem de 1litro,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
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.
Cera: de 1ª qualidade, liquida, incolor e cores
variadas de acordo com o pedido. Registro no
Minis tério da Saúde. Embalagem de 750 ml,
com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
Cloro: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito
de s ódio a 2%. Registro no Ministério da
Saúde. Em balagem de 1 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
Creme dental infantil: de 1ª qualidade, gel,
com baixa abrasividade, flúor, lauril sulfato de
s ódio, sacarina, água. Tubo com 90 grs.
Condicionador infantil: de 1ª qualidade,
des envolvido para desembaraçar e reduzir o
volum e dos cabelos. Sua formulação suave
deve deixar todos os tipos de cabelo fáceis de
pentear
e
delicadam ente
perfumados .
Regis tro no Ministério da Saúde. Frasco com
350 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Desinfetante: de 1ª qualidade, líquido,
germ icida e bactericida. Registro no Minis tério
da Saúde. Em balagem de 2 litros, com dados
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 m l, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Escova de lavar roupa m édia: de 1ª qualidade,
com base de plás tico resistente, cerdas nylon
m acias. Tam anho médio.
Esponja de aço: de 1ª qualidade, lã de aço,
eco. Pacote de 60 g com 8 unidades . Tipo
Bombril ou similar.
Esponja de banho infantil: de 1ª qualidade,
esponja com uma face mais m acia que limpa
s uavemente a pele e outra face que
m as sageia e es folia a pele.

Mercearia
Andrade
Pinto

11,95

Susttenta

Mercearia
Andrade
Pinto

1,36

Execcelence

Silveira MP

3,84

Tupi

MJA

2,59

Lim pil

Amanbella

2,65

Roxinol

Mercearia
Andrade
Pinto

1,53

Execcelence

C. Teixeira

1,50

Even

Alm eida
Mancebo

6,38

Palmolive

MJA

2,55

Lim pil

C. Teixeira

1,04

Barra

Metinox

2,08

Bettamin

Mercearia
Andrade
Pinto

0,90

Inove

Mercearia
Andrade
Pinto

1,45

Ober

0,38

Bras ileirinha

1,89

Gaborarbi

1,64

Dam

1,98

CAA

3,20

Alliance

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

Fós foro maço: de 1ª qualidade, longo com 200
palitos com 5 cm, longos com s egurança,
Mercearia
des envolvidos para garantir durabilidade
Andrade
m aior da cham a. Em caixa de papelão
Pinto
resistente com um a s uper lixa, que facilite seu
m anuseio e acendimento.
Lim pador multiuso: de
1ª qualidade,
ins tantâneo, butilglicol, metass ilicato de sódio,
fos fato triss ódico, s inergista, tens oativo não
Distribuidora
iônico, conservante e água. Frasco com 500
Senra
m l, com dados de identificação do produto,
m arca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Pano de chão: de 1 ª qualidade, alvejado,
Fhorm a
100% algodão, 60 x 80 cm .
Pá: de 1ª qualidade, m etálica para
recolhimento de lixo, cabo de madeira
MJA
resistente com 70 cm de com prim ento.
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Papel higiênico: de 1ª qualidade, tipo especial,
s em perfume, papel absorvente de prim eira
qualidade, fibras 100% naturais, na cor Amanbella
branca, picotado, golfrado, medindo 30 m x 10
cm . Em balagem com 04 unidades.
Papel higiênico: de 1ª qualidade, tipo especial,
s em perfume, papel absorvente de prim eira
qualidade, fibras 100% naturais, na cor Amanbella
branca, picotado, golfrado, medindo 30 m x 10
cm . Em balagem com 04 unidades.
Rodo: de 1ª qualidade, para pis o, com 02
(duas) borrachas, bas e em polipropileno com
Fhorm a
600 m m, cabo em madeira com encaixe
rosqueado, com prim ento 1500 m m.

95

23.472

pcte

96

7.824

pcte

97

1.944

unid

98

12.372

unid

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

99

3.384

fras co

Saponáceo: de 1ª qualidade, crem oso s apólio,
cloro. Frasco com 300 ml.

100

9.336

unid

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

101

4.176

unid

102

2.664

unid

103

2.148

unid

104

1.296

fras co

Amanbella

Mercearia
Andrade
Pinto
Mercearia
Andrade
Pinto

Sabonete infantil: de 1ª qualidade, bas e
vegetal, hipoalergênico, derm atologicamente
MJA
tes tado, com 90 grs.
Vas soura de piaçava: de 1ª qualidade,
reves tida em lata, com cabo de madeira
resistente, 30 furos – piaçava de boa Amanbella
qualidade com fios contínuos e com rigidez
adequada para varrição.
Vas sourinha: de 1ª qualidade, cabinho de
Fhorm a
m adeira resis tente.
Sham poo
infantil:
de
1ª
qualidade,
derm atologicam ente testado e hipoalergênico,
que não caus e ardências ou irritações. Sua
fórm ula deve ser isenta de corantes ,
parabenos e álcool e que mantenha o pH
natural (neutro). Embalagem com 350 m l.

Alm eida
Mancebo

1,42

Carinho Plus

1,42

Carinho Plus

6,03

MNR

1,95

Barra

1,68

Inove

0,75

Barra

2,30

Turm a da
Mônica

5,66

Chapa 3

2,02

São João

6,02

Palmolive

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

(*) 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
(*****) Alteração da Razão Social da empresa e da marca do item
conforme Processo Administrativo nº 28.108/2017
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA
“Dispõe sobre retificação de publicação de
portaria de concessão do benef ício de
APOSENTAD OR IA POR TEM PO D E
CONTRIBUIÇÃO, que tem como beneficiária
JUSSARA BASTOS FAR IA D A SILVA
MANCEBO, no âmbito do PREVI VALENÇA
- Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do M unicípio de
Valença, conforme decisão do processo do
TCE 231.501-0/12".
PORTARIA Nº 112/2017 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 — PREVI
VALENÇA/PMV
SON IA C RISTIN A VASC ON CELOS VILELA, DIRETOR
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atribuições legais,
fundamentado nos preceitos constitucionais em especial o que trata o
art. 6º DA Emenda Constitucional nº 41 de 2003, e art. 12, inciso |ll,
alínea “B” da Lei Municipal 121/2009, alterada pela Legislação
Infraconstitucional Municipal Lei Complementar nº 160 de 12 de dezembro
de 2012, que rege o Regime Próprio de Prevídência Social no âmbito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, e Lei complementar nº
028/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Valença — RJ;
Considerando os termos do Processo Administrativo TC E
231.501- 0/12:
RESOLVE
Art. 1º - DETERMINAR RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 141
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 — PREVI VALENÇA/PMV publicada
no boletim oficial edição 818 de 09/12/2016, folhas13, DA SERVIDORA
JUSSARA BASTOS FARIA DA SILVA MANCEBO, brasileira, CPF
499.299.507-10, matricula 113.590, efetiva no cargo de Agente
Educador |, lotada na Secretaria de Educação, EXTRAÍDO DOS
ASSEN TAMENTOS FUNC ION AIS NO ATO CONCESSÓR IO DA
APOSENTADORIA COM BASE NO ART. 6º DA EC 41/03.
Ar t. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor;foram
calculados com base no que trata o Art .6ºda EC 41/03, Lei Comglementar
Municipal nº 121/2009 revogada pela Lei Complementar nº 160 de 12 de
dezembro de 2012, com as diretrizes do art. 408 1º da Constituição da
R epública Federativa do Brasil, conforme consta do processo
administrativo nº 875/2012 com valor integral de R$1.183,43 (hum mil,
cento e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), acrescídog de
40% referente ao Adicional por tempo de serviço no valor de R$ 414,20
(quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos, de acordo com os artigos
126 e129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos de Valença /RJ .
Art. 3º- Esta Portaria de Retificação entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a data da portaria anterior de nº
061/2012 de 01/07/2012 PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL EDIÇÃO
Nº 490 DE 19/07/2012, FOLHAS 08, DA SERVIDORA JUSSARA BASTOS
FARIA DA SILVA MANCEBO, brasileira, CPF 499.299.507-10, matrícula
113.590, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR |, mantendo-se as
disposições anteriores.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETOR EXECUTIVO
PREVI VALENÇA
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