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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
Jaqueline Magalhães dos Santos
E-mail: pgm.valenca@gmail.com
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
Marcelo Coelho Macedo
Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Hilton de Souza Faria
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$ 82,26
de acordo com o Decreto 178 de
30/12/2019 publicado no Boletim
Oficial edição 1.149 de 30/12/2018.

UFIR - R$ 3,5550
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 101 de 20/12/2019 publicada no
D.O.E. de 23/12/2018, pág. 08.

Página 2

CONTROLE INTERNO
Antônio Carlos de Oliveira
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
Flávia Guimarães Silva
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
Edimar Pascoal Xavier
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3366
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica
EDUCAÇÃO
Sylvio dos Santos Carvalho
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
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

PREVI - VALENÇA
DIRETOR EXECUTIVO
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
José Carlos Fraga
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 –
2° Andar – Centro
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mara Lucia Marques de Medeiros Oliveira
E-mail: sasel_2009@hotmail.com
Telefone: (24) 2452-0795
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 Centro
ESPORTE E LAZER
Juliane Maria Souza da Silva
E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro
CULTURA E TURISMO
Thiago Ferreira da Silva
E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-3855
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
Fabio Antonio Pires Jorge
VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Magalhães Graça
1° SECRETÁRIO
Rafael de Oliveira Tavares
2° SECRETÁRIO
Paulo Celso Alves Pena

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000
Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br
www.valenca.rj.gov.br
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AVISO DE REVOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados
que a licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o número
006/2020 – Processo Administrativo nº 26.082/2019, que se encontra
adiada “sine die”, foi revogada por determinação do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, em razão de interesse público, tendo em vista a
Pandemia causada pelo Novo Coronavirus (COVID-19).
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 009/2020/FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2871/2020/FMS
Objeto: Realização de Exames
Considerando o procedimento ora realizado pela
Comissão de Licitação do Fundo Municipal de Saúde.
Considerando, a regularidade das propostas e demais atos.
Considerando, finalmente, o parecer da referida Comissão,
da Inspetoria de Controle Interno e da Procuradoria Jurídica do
Município HOMOLOGO o processo licitatório, aprovando a indicação
feita, determinando em conseqüência adjudicação a firma: 4ID
Medicos Associados Eireli CNPJ nº: 20.476.731/0001-15 no valor
global de R$ R$ 486.007,50 (Quatrocentos e oitenta e seis mil sete
reais e cinquenta centavos) diante do fato de que foi a melhor
proposta apresentada e que atendeu ao interesse público e as
normas da Lei nº 8.666/93, publicada no D.O.U. de 06/07/94 e
alterações posteriores.
Determino, outrossim, a adoção das providências
complementares, tudo de acordo com o já aludido diploma legal.

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Artha Empreendimentos Comérico e Locções
Eireli
Processo Administrativo: 1098/2020
Objeto: Aquisição de 01(um) veículo destinado a atender
Vigilância Ambiental em Saúde (Programa Municipal de
Controle da Dengue)
Valor: R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: RD Negócios de Informatica Ltda EPP
Processo Administrativo: 30.069/2019
Objeto: Aquisição de materiais permanentes destinados a
estruturação da rede de serviços de Atenção Básica nº
11934.211000/1180-04 contemplada no Recurso Parlamentar
35510020.
Valor: R$ 99.599,68 (Noventa e nove mil quinhentos e
noventa nove reais e sessenta e oito centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: 3S Informatica Ltda
Processo Administrativo: 30.069/2019
Objeto: Aquisição de materiais permanentes destinados a
estruturação da rede de serviços de Atenção Básica nº
11934.211000/1180-04 contemplada no Recurso Parlamentar
35510020.
Valor: R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais)

Valença 02 de setembro de 2020
Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br
Edição 1246 - 04/09/2020

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Teczap Comérico e Distribuição Ltda
Processo Administrativo: 30.069/2019
Objeto: Aquisição de materiais permanentes destinados a
estruturação da rede de serviços de Atenção Básica nº
11934.211000/1180-04 contemplada no Recurso Parlamentar
35510020.
Valor: R$ 9.210,00 (Nove mil duzentos e dez reais)
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATO: 270/2020

TERMO: 266/2020

PROCESSO: 13.006/2018

PROCESSO: 11.375/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANETE) E
EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI-ME
(CONTRATADA)

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E TATIANA
DIAS FONTAINHA FERREIRA (CONTRATADO)
OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO: RENOVAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12
(DOZE) MESES

PRAZO: A PARTIR DO DIA 10 DE MARÇO DE 2020

PRAZO: 12 DE SETEMBRO DE 2020 A 12 DE SETEMBRO DE 2021

DATA: 10 DE AGOSTO DE 2020

DATA: 20 DE AGOSTO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO

TERMO: 265/2020

CONTRATO: 260/2020

PROCESSO: 7.955/2020

PROCESSO: 10.863/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E
EVERALDO SEBASTIÃO DE CASTRO (CONTRATADO)

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E CARLOS DOS
SANTOS DE SOUSA (LOCADOR)
OBJETO: RENOVAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DO IMÓVEL SITO À RUA DORCINO COSTA DE OLIVEIRA, Nº 167,
SÃO FRANCISCO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PSF
DO BAIRRO SÃO FRANCISCO
VALOR: R$1.276,94/MÊS

OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
PRAZO: A PARTIR DO DIA 01 DE JUNHO DE 2020
DATA: 10 DE AGOSTO DE 2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO

PRAZO: 01 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2021
CONTRATO: 261/2020
DATA: 30 DE JULHO DE 2020.
PROCESSO: 10.874/2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO
CONTRATO: 232/2020
PROCESSO: 9.564/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E HELENA
BARROS DUQUE (LOCADOR)

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E NKM IMÓVEIS
LTDA (LOCADOR)
OBJETO: RENOVAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DO IMÓVEL SITO À RUA SILVA JARDIM, 322, CENTRO, DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE SAÚDE COLETIVA
VALOR: R$3.215,61/MÊS
PRAZO: 03 DE AGOSTO DE 2020 A 02 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO: RENOVAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DO IMÓVEL SITO À RUA CEL. LEITE PINTO, 381, DISTRITO DE
SANTA ISABEL DO RIO PRETO DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
DISTRITO DE SANTA ISABEL DO RIO PRETO
VALOR: R$1.028,49/MÊS
PRAZO: 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 01 DE AGOSTO DE 2021
DATA: 05 DE AGOSTO DE 2020
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DATA: 30 DE JUNHO DE 2020
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PORTARIA PMV, Nº. 475, DE 27 DE AGOSTO DE 2020.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE ENGENHARIA
CONTRATO: 273/2020
PROCESSO: 12.202/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E SLC
SERVIÇOS TÉCNICOS ME (CONTRATADO)

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 o processo administrativo nº. 13224/2020;
RESOLVE:

OBJETO: RENOVAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONFECÇÃO DE
PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E INSTALAÇÃO
DE DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
VALOR: R$114.016,50
PRAZO: 15 DE SETEMBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA: 20 DE AGOSTO DE 2020

PORTARIA PMV, Nº. 467, DE 24 DE AGOSTO DE 2020.
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,

Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor FÁBIO
SOARES DE SOUSA, matrícula nº. 211.309, para atuar como fiscal
de contrato referente ao processo administrativo nº. 8736/2020, e
como seu substituto a servidora Mara Lucia Marques de Medeiros
Oliveira, matrícula nº. 114.162.
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, 27 de agosto de 2020.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando o processo administrativo nº. 11853/2020;
Considerando os termos da Lei nº. 2.969, de 13 de Junho
de 2017, que Institui Comissão Especial de Revisão dos Códigos
Municipais de Posturas, Tributário, Obras e Lei de Parcelamento do
Solo e ainda, concede “JETON” por reunião, aos servidores
integrantes da Comissão;

PORTARIA PMV, Nº. 476, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.
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 Portaria nº. 592/2017;
RESOLVE:
Art. 1º. DESTITUIR, a partir do dia 04 de agosto de 2020,
o servidor público DIOGO ARANHA GUARINI, matrícula nº.
144.133, como membro da Comissão Especial de Revisão dos
Códigos Municipais de Posturas, Tributário, Obras e Lei de
Parcelamento do Solo.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 24 de agosto de 2020.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Edição 1246 - 04/09/2020

Considerando os termos do processo administrativo nº.
13013/2020;
RESOLVE:
Art.1º. INSTITUIR COM ISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BÁSICO, composta pelos seguintes membros:
- Paulo Sérgio Gomes da Graça, matrícula nº. 103.462
- Márcio Roncalli de Almeida Petrillo, matrícula nº. 122.750
- Marco Antonio Toledo dos Santos, matrícula nº. 109.967
- José Ronaldo Reis Novaes, matrícula nº. 211.079
- Marcos Augusto Romeiro Pires, matrícula nº. 140.295
- Andréia Dias Aires, matrícula nº. 138.533
Art. 2°. Os trabalhos dos integrantes da Comissão serão
prestados sem ônus aos cofres municipais, por serem considerados
de relevante interesse público.
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2020.

e aquisição de insumos), e como seu substituto a servidora Flavine
Mara Chaves, matrícula nº. 143.812.
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.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA PMV, Nº. 477, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2020.

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,

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 122, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

Considerando o processo administrativo nº. 12107/2020;
Considerando os termos da Lei nº. 2.969, de 13 de Junho
de 2017, que Institui Comissão Especial de Revisão dos Códigos
Municipais de Posturas, Tributário, Obras e Lei de Parcelamento do
Solo e ainda, concede “JETON” por reunião, aos servidores
integrantes da Comissão;
Considerando a Portaria nº. 592/2017;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a servidora pública
MARIANA LAMEIRA DE SOUZA BELÉM, matrícula nº. 211.083,
para compor a Comissão Especial de Revisão dos Códigos
Municipais de Posturas, Tributário, Obras e Lei de Parcelamento
do Solo.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Suplementar dando
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. 3.180, de 19 de Dezembro de 2019 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº.
13121/2020;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o
valor de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais), para atender as
despesas assim codificadas:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
U.O

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

Considerando o processo administrativo nº. 12822/2020;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a servidora JANAÍNA
GUIMARÃES DE OLIVEIRA, matrícula nº. 211.305, para atuar como
fiscal de contrato referente ao processo administrativo nº. 11.193/
2020 (destinado a contratação emergencial de serviço de Home Care
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Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

Manutenção e
Gestão do FMS

10.301.0014.2.198 3.3.90.39.99.99.00

0000

80.000,00

03.01

Atenção Básica e
10.301.0025.2.200 3.3.90.30.99.00.00
Programas

0016

123.000,00

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

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,

Funcional
Programática

03.01

Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2020.

PORTARIA PMV, Nº. 479, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020.

Identificação do
Programa

TOTAL

203.000,00

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

03.01

Manutenção e
Gestão do FMS

10.301.0014.2.198 4.4.90.52.99.00.00

0000

80.000,00

03.01

Atenção Básica e
10.301.0025.2.200 3.3.90.30.17.00.00
Programas

0016

30.000,00

03.01

Atenção Básica e
10.301.0025.2.200 3.3.90.40.06.00.00
Programas

0016

33.000,00

03.01

Atenção Básica e
10.301.0025.2.200 3.3.90.92.00.00.00
Programas

0016

10.000,00
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03.01

Atenção Básica e
10.301.0025.2.200 4.4.90.52.41.00.00
Programas

0016

10.000,00

03.01

Atenção Básica e
10.301.0025.2.200 4.4.90.52.99.00.00
Programas

0016

40.000,00

TOTAL

203.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2020.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 125, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.
“Altera dispositivo do Decreto nº. 108/
2011 de 13/06/2011, que Oficializa o
sistema de protocolo, organização,
controle, instrução e tramitação de
processo administrativo, dando outras
providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando o processo administrativo nº. 12900/2020;
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado a alínea “a”, do parágrafo 6º, do art.
5º, do Decreto nº. 108, de 13 de Junho de 2011, que passa a viger
com a seguinte redação:
“Art. 5º. (...)
§3º- (...)

DECRETO N°. 126, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.
“Regulam enta o procedimento
administrativo automático de baixa
das atividades econômicas, previsto no
art. 344, da Lei Complementar n. 225/
2019 de 17/12/2019.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando o processo administrativo n°. 11512/2020;
DECRETA:
Art. 1°. Este Decreto regulamenta o procedimento
administrativo automático de baixa, no cadastro mobiliário municipal
das atividades econômicas, conforme preconiza o art. 344, da Lei
Complementar Municipal n°. 225, de 17 de dezembro de 2019,
Código Tributário do Município.
§1°. O Departamento de Cadastro, Controle e Arrecadação-DCCA,
órgão responsável pelo cadastro mobiliário, deverá promover de ofício
a baixa das atividades econômicas, quando as pessoas jurídicas
ou físicas não cumprirem as obrigações dentro dos prazos
estabelecidos no art. 343, da LC 225/2019.
§2°. A baixa a que se refere o parágrafo anterior poderá ser feita
através de sistema informatizado e automático quando expirados
os prazos legais para que os interessados cumpram as obrigações
necessárias.
§3°. O responsável pela baixa manual deverá adotar procedimentos
de verificação periódicos para fins de conferência da regularidade da
baixa automática informatizada.
§4°. A baixa automática não exclui a possibilidade do servidor público
responsável proceder à baixa manual ou rever a automática.

a)– ano com final 1 e 6 = Cor A areia/bege/creme”(NR)
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2020.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2020.

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

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME
Item

Qtde

16

252

19

126

21

32

Unid

Descrição

Biscoito salgado, tipo água e sal SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, de textura
crocante, com odor, sabor e cor característicos. Composição básica: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal
hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, fermentos quím icos
(bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio),
Pacote ferm ento biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase, metabissulfito
de sódio, sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite. Isento de
produtos de origem animal. Pode conter glúten. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. Pacote com 200 gr.
Biscoito doce, tipo Maisena SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, textura
crocante, com odor, sabor e cor característicos. Composição básica: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja,
ferm entos químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
Pacote bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio, aroma artificial de
baunilha e proteinase. Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite.
Isento de produtos de origem animal. Pode conter glúten. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. Pacote de 200 gr.
Biscoito doce, tipo Rosquinha SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, textura
crocante, com odor, sabor e cor característicos. Composição básica: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, am ido de milho, sal iodado, fermentos químicos: bicarbonato de
Pacote sódio (INS 500ii), bicarbonato de am ônio (INS 503ii) e pirofosfato ácido de
sódio, aroma idêntico ao natural e emulsificante lecitina de soja. Sabores
variados. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data
de validade e quantidade do produto. Embalagem de 400 gr.

Empresa

Preço
Unitário

Marca

Alm eida
Mancebo

2,89

LIANE

Alm eida
Mancebo

2,89

LIANE

Alm eida
Mancebo

2,89

RANCHEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Comercial Santa Rita de Cássia Eireli-ME
Item

Qtde

Unid

89

5.916

Tubo

99

4.116

Unid

Página 8

Descrição
Crem e dental infantil: de 1ª qualidade, gel, com baixa abrasividade, flúor,
laurel sulfato de sódio, sacarina, água. Tubo com 50 gr.
Pano de chão: de 1ª qualidade, xadrez azul, 100% algodão, 60 x 80 cm, alto
poder de absorção.

Empresa

Preço
Unitário

Marca

Santa Rita

2,66

SUAVETEX

Santa Rita

2,50

NINA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Distribuidora Brazlimp Ltda.-ME
Item

Qtde

86

8.196

88

9.120

94

6.180

95

1.639

107

6.360

Unid

Descrição

Álcool 70%: de 1ª qualidade, etílico hidratado, 70% lt, líquido, para lim peza
geral, bactericida; Registro no Ministério da Saúde. Em balagem com dados
Litro
de identificação do produto, m arca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade. Embalagem de 1 litro.
Cera Líquida: de 1ª qualidade, líquida, contendo parafina, carnaúba,
fragrância, alcalinizante, em ulsificante e conservante, auto brilho, incolor e
Frasco cores variadas de acordo com o pedido. Registro no Ministério de Saúde.
Em balagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 750 ml.
Esponja de aço: de 1ª qualidade, aço de carbono. Tipo Bom bril ou sim ilar.
Pacote
Pacote de 60 gr com 8 unidades.
Esponja de banho infantil: de 1ª qualidade, esponja com uma face mais
m acia que limpa suavemente a pele e a outra face que massageia e esfolia
Unid
a pele. Com posição: espuma de poliuretano, fibra sintética com talco e
bactericida. Dimensões: 112 mm x 62 mm x 23 m m.
Sabonete infantil glicerinado: de 1ª qualidade, base vegetal, hipoalergênico,
Unid dermatologicamente testado. Com glicerina, m el natural e vitamina E.
Embalagem de 80 gr.

Empresa

Preço
Unitário

Marca

Distrib.
Brazlim p

3,87

FLOPS

Distrib.
Brazlim p

2,02

DAM QUÍMICA

Distrib.
Brazlim p

0,95

ASSOLAN

Distrib.
Brazlim p

2,17

BETTANI

Distrib.
Brazlim p

1,25

123 BABY

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Marisete Israel Pereira-ME
Item

12

13

Qtde

Unid

Descrição

Empresa

Preço
Unitário

Marca

420

Bebida Láctea Zero Lactose: Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó
integral, soro de leite e/ou soro de leite em pó, açúcar, polpa sabores, am ido
m odificado, aromatizante sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante:
ácido lático (INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante
Garrafa
artificial, creme de soro de leite, estabilizante (açúcar, gelatina e espessante:
gom a 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. Embalagem de 170 G.

Marisete

2,61

RELÓGIO

420

Bebida Láctea Zero Açúcar: Leite desnatado e/ou leite reconstituído
desnatado, preparado de m orango (água, polpa de morango, vitam inas,
corante natural carm im de cochonilha, edulcorantes artificiais ciclamato de
sódio e aspartame, conservante sorbato de potássio, aroma idêntico ao
Garrafa
Marisete
natural de morango e espessante goma guar), soro de leite em pó,
ferm entos lácteos e m istura de estabilizantes (pectina e agar).
Contém
fenilalanina. Alergênicos: Contém leite e derivados. Pode conter trigo e soja.
Contém glúten. Embalagem de 170 G.

2,60

RELÓGIO
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54

55

66

71

74

75

Leite em PÓ INTEGRAL Instantâneo Vitam inado: de 1ª qualidade,
86.565 Pacote instantâneo. Leite integral, vitam inas A e D, emulsificante lecitina de soja,
sem glúten. Embalagem de 400 grs.
Leite em PÓ INTEGRAL Instantâneo Vitam inado: de 1ª qualidade,
28.854 Pacote instantâneo. Leite integral, vitam inas A e D, emulsificante lecitina de soja,
sem glúten. Embalagem de 400 grs.
Manteiga sem sal: de 1º qualidade. Crem e de leite pasteurizado.
Consistência sólida, uniform e, untosa, com distribuição uniform e de água
(umidade), cor branco am arelada, sem manchas ou pontos de outra
coloração. De sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor
147
Pote
estranho. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: dentificação e
procedência, ingredientes, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Registro SIF/DIPOA.
Pote 200 gr.
Mistura para Mingau: de 1ª qualidade, com probiótico, sabor m ulticereais.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais
m inerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fum arato ferroso,
489
Pacote sulfato de zinco), vitaminas (vitam ina C, niacina, vitamina E, ácido
pantotênico, vitam ina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D),
probiótico e aromatizante vanilina. Tipo MUCILON ou sim ilar. Contém glúten.
Contém derivados de trigo. Pode conter leite, soja, centeio, cevada e aveia.
Pacote de 230 gr.
Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, lim po, com casca lisa, resistente e
sem rachaduras ou deform ações, com calcificação uniforme e formato
40.909 Dúzia
característico. Deve conter em sua embalagem: data de validade, selo de
inspeção, dados do produtor.
Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, lim po, com casca lisa, resistente e
sem rachaduras ou deform ações, com calcificação uniforme e formato
13.636 Dúzia
característico. Deve conter em sua embalagem: data de validade, selo de
inspeção, dados do produtor.

Marisete

6,40

DANKY

Marisete

6,40

DANKY

Marisete

9,00

MACUCO

Marisete

4,48

MUCILON

Marisete

2,99

GRANJA S.
GERALDO

Marisete

2,99

GRANJA S.
GERALDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Miguel Angelo Altomare de Jesus-ME
Item

Qtde

31

563

42

4.674

45

700

Unid

Descrição

Empresa

Ervilha seca partida: Grupo II, Tipo 1. O produto deverá ser constituído de, no
m ínimo, 98% de ervilhas partidas, de tamanho e formato naturais, maduras,
Pacote
Miguel Angelo
limpas e secas. De coloração própria e odor característico, isenta de odores
estranhos. Embalagem de 500 gr.
Fubá: de 1ª qualidade, grãos finos. Em balagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, núm ero
Kg
Miguel Angelo
de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 1 kg.
Gelatina ZERO AÇUCAR: de 1ª qualidade, gelatina, maltodextrina, sal.
Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico. Aromatizante.
Edulcorante: aspartam e, ciclamato de sódio, acesulfam e de potássio e
sacarina sódica. Corantes artificiais: Bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF
Caixa
Miguel Angelo
ou Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. Em balagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, núm ero
de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem com 12 gr, de sabores variados.
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Preço
Unitário

Marca

3,51

PACHÁ

1,53

PEREIRA

1,53

SOL
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51

1.764

Litro

53

1.764

Litro

59

11.925

Kg

68

8.201

Pote
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Leite de SOJA UHT: de 1ª qualidade, bebida a base de soja. Com binação da
proteína da soja com 0% colesterol. Ingredientes: Água, grãos de soja,
açúcar invertido, m inerais (cálcio e zinco), açúcar, sal, vitam inas (E, B6, A,
ácido fólico, D e B12), aromatizante, estabilizantes: citrato de sódio goma
gelana e gom a xantana, edulcorante sucralose e emulsificante lecitina de
soja. Contém glúten e derivados de soja. Sabor Original. Embalagem íntegra
e resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação
nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 1 litro.
Leite DESNATADO UHT: de 1ª qualidade, com 0% de gorduras totais. Leite
desnatado, estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato
de sódio e trifosfato de sódio). Líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra
alta temperatura), em caixa cartonada de 1 litro. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, inform ação
nutricional, núm ero de lote, data de validade, quantidade do produto, núm ero
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.
Embalagem de 1litro.
Macarrão espaguete: de 1ª qualidade, m assa com ovos e farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico. Com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e
validade. Pacote de 1 kg.
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 cúrcum a. Sem glúten.
Em balagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e
procedência, informação nutricional, núm ero de lote, data de validade e
quantidade do produto. Pote de 500 gr.

Miguel Angelo

5,10

ADES

Miguel Angelo

2,65

ITALAC

Miguel Angelo

3,47

FLOR DE LIZ

Miguel Angelo

3,13

CLAYBOM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Morelli de Souza Hortifruti Benfica Ltda.-ME
Item

Qtde

Unid

1

7.605

Kg

5

4.443

Kg

Descrição
Abóbora Madura: de 1ª qualidade, tipo menina. Isenta de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, umidade externa anorm al,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enferm idades, insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Embalada
em plástico film e quando cortada. Deverão ser acondicionados em
em balagens novas, secas, lim pas, de m aterial que não provoque alterações
externas ou internas nos frutos e que não transmitam odor ou sabor
estranho aos m esmos.
Alho: de 1ª qualidade, nacional, branco, bulbo inteiro, firme e intacto. Isento
de lesões de origem física, m ecânica ou biológica, m atéria terrosa, umidade
externa anormal, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Tamanho e
coloração uniform es, devendo ser bem desenvolvido e livre de brotos. De
colheita recente. Deverão ser acondicionados em embalagens novas,
secas, limpas, de material que não provoque alterações externas ou
internas nos frutos e que não transm itam odor ou sabor estranho aos
m esmos.
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Empresa

Preço
Unitário

Marca

Morelli

1,84

CEASA

Morelli

12,29

CEASA
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9

22.456

Kg

22

19.945

Maço

27

7.003

Kg

28

35.464

Kg

29

3.164

Kg

30

7.593

Kg

46

12.548

Kg
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Batata Inglesa: de 1ª qualidade, inteira, firm e e de coloração uniform e. Isenta
de lesões de origem física, m ecânica ou biológica, m atéria terrosa, umidade
externa anormal, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enferm idades, insetos, parasitas e larvas. Isenta de odor e
sabor estranhos, livre de brotos. De colheita recente. Deverão ser
acondicionadas em embalagens novas, secas, limpas, de material que não
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam
odor ou sabor estranho aos mesmos.
Brócolis: Fresco, extra, com coloração verde escuro, isento de folhas,
separados em maços padronizados, procedente de espécies genuínas e
sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Embalado em plástico filme.
Deverão ser acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de
m aterial que não provoque alterações externas ou internas nos frutos e que
não transmitam odor ou sabor estranho aos mesmos. Maço com no mínimo
450 gr.
Cebola: de 1ª qualidade, am arela, fresca, média, intactas e firmes. Isenta de
lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos,
parasitas e larvas. Sem perfurações e cortes, tam anho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de broto e enfermidades.
De colheita recente. Deverão ser acondicionados em embalagens novas,
secas, limpas, de material que não provoque alterações externas ou
internas nos frutos e que não transm itam odor ou sabor estranho aos
m esmos.
Cenoura: de 1ª qualidade, cor laranja-vivo, sem rama, fresca, compacta e
firme. Isenta de lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas. Devendo ser bem desenvolvida, isenta de broto e
enferm idades. De colheita recente. Deverão ser acondicionados em
em balagens novas, secas, lim pas, de m aterial que não provoque alterações
externas ou internas nos frutos e que não transmitam odor ou sabor
estranho aos m esmos.
Chuchu: de 1ª qualidade, coloração verde, pouca rugosidade, tamanho
m édio, íntegro e fresco. Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Deverão
ser acondicionados em embalagens novas, secas, lim pas, de material que
não provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não
transm itam odor ou sabor estranho aos mesm os.
Couve flor: de 1ª qualidade, de cor creme, fresca, isenta de folha, com
cabeça firm e e sem áreas escuras, com talo m áximo de 3 cm, deve
apresentar as características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicam ente desenvolvida, bem formada, lim pa, com coloração própria,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, sem manchas de
fungo. De colheita recente. Embalada em plástico filme. Deverão ser
acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de material que não
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam
odor ou sabor estranho aos mesmos.
Goiaba: de 1ª qualidade, Grupo Vermelha, Sub-grupo Verde Amarelada,
Classe 8. Extra, íntegra, adquirida a granel, em quilo (Kg), tamanho m édio,
grau de maturação m édio. Isenta de lesões de origem física, m ecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Deverão
ser acondicionados em embalagens novas, secas, lim pas, de material que
não provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não
transm itam odor ou sabor estranho aos mesm os.

Morelli

1,96

CEASA

Morelli

3,40

CEASA

Morelli

2,37

CEASA

Morelli

2,05

CEASA

Morelli

1,60

CEASA

Morelli

3,80

CEASA

Morelli

5,67

CEASA
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47

4.182

Kg

48

3.337

Kg

49

36.586

Kg

50

12.195

Kg

56

2.755

Kg

57

59.856

Kg

58

19.951

Kg

Goiaba: de 1ª qualidade, Grupo Vermelha, Sub-grupo Verde Amarelada,
Classe 8. Extra, íntegra, adquirida a granel, em quilo (Kg), tamanho m édio,
grau de maturação m édio. Isenta de lesões de origem física, m ecânica ou
biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à
superfície externa, insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Deverão
ser acondicionados em embalagens novas, secas, lim pas, de material que
não provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não
transm itam odor ou sabor estranho aos mesm os.
Laranja Lim a: de 1ª qualidade, Grupo C4 (Coloração), Classe 68 (diâmetro
variando de 68 a 72 m m), Categoria I, Tam anho médio. Deverá ser fresca,
com polpa firme e íntegra, tam anho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, no ponto de m aturação adequado para o consumo.
Isenta de lesões de origem física, m ecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Deverão ser acondicionados
em embalagens novas, secas, limpas, de m aterial que não provoque
alterações externas ou internas nos frutos e que não transm itam odor ou
sabor estranho aos m esmos.
Laranja Pêra: de 1ª qualidade, Grupo C4 (Coloração), Classe 68 (diâmetro
variando de 68 a 72 m m), Categoria I, Tam anho médio. Deverá ser fresca,
com polpa firme e íntegra, tam anho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, no ponto de m aturação adequado para o consumo.
Isenta de lesões de origem física, m ecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Deverão ser acondicionados
em embalagens novas, secas, limpas, de m aterial que não provoque
alterações externas ou internas nos frutos e que não transm itam odor ou
sabor estranho aos m esmos.
Laranja Pêra: de 1ª qualidade, Grupo C4 (Coloração), Classe 68 (diâmetro
variando de 68 a 72 m m), Categoria I, Tam anho médio. Deverá ser fresca,
com polpa firme e íntegra, tam anho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, no ponto de m aturação adequado para o consumo.
Isenta de lesões de origem física, m ecânica ou biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa,
insetos, parasitas e larvas. De colheita recente. Deverão ser acondicionados
em embalagens novas, secas, limpas, de m aterial que não provoque
alterações externas ou internas nos frutos e que não transm itam odor ou
sabor estranho aos m esmos.
Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem manchas, com cor, odor e sabor
característicos. De colheita recente.
Maçã nacional: de 1ª qualidade, verm elha, íntegra e firme, com grau de
m aturação adequado para o consumo. Pesando em m édia 120 gr cada,
inteiras e sãs, no ponto de m aturação adequado para o consumo. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas, sem um idade externa anormal, com sabor e
odor característicos. De colheita recente. Deverão ser acondicionados em
em balagens novas, secas, lim pas, de m aterial que não provoque alterações
externas ou internas nos frutos e que não transmitam odor ou sabor
estranho aos m esmos.
Maçã nacional: de 1ª qualidade, verm elha, íntegra e firme, com grau de
m aturação adequado para o consumo. Pesando em m édia 120 gr cada,
inteiras e sãs, no ponto de m aturação adequado para o consumo. Isenta de
sujidades, parasitas e larvas, sem um idade externa anormal, com sabor e
odor característicos. De colheita recente. Deverão ser acondicionados em
em balagens novas, secas, lim pas, de m aterial que não provoque alterações
externas ou internas nos frutos e que não transmitam odor ou sabor
estranho aos m esmos.
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Morelli

5,67

CEASA

Morelli

2,54

CEASA

Morelli

1,70

CEASA

Morelli

1,70

CEASA

Morelli

3,45

CEASA

Morelli

4,08

CEASA

Morelli

4,08

CEASA
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62

23.154

Kg

63

7.717

Kg

64

23.955

Kg

65

7.984

Kg

67

8.618

Kg

70

24.469

Kg

76

15.725

Kg

77

5.241

Kg
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Mam ão formosa: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado para o
consumo, inteiro e isento de lesões e sujidades. De colheita recente.
Deverão ser acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de
m aterial que não provoque alterações externas ou internas nos frutos e que
não transmitam odor ou sabor estranho aos mesmos.
Mam ão formosa: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado para o
consumo, inteiro e isento de lesões e sujidades. De colheita recente.
Deverão ser acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de
m aterial que não provoque alterações externas ou internas nos frutos e que
não transmitam odor ou sabor estranho aos mesmos.
Manga Palm er: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de coloração
verm elho-escura quando madura, polpa de coloração amarela, baixo teor de
fibra. Devendo ser bem desenvolvida e m adura com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do m anuseio e transporte,
acondicionadas em caixa de PVC. De colheita recente. Deverão ser
acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de material que não
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam
odor ou sabor estranho aos mesmos.
Manga Palm er: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de coloração
verm elho-escura quando madura, polpa de coloração amarela, baixo teor de
fibra. Devendo ser bem desenvolvida e m adura com polpa intacta e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do m anuseio e transporte,
acondicionadas em caixa de PVC. De colheita recente. Deverão ser
acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de material que não
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam
odor ou sabor estranho aos mesmos.
Maracujá: Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando de 65 a 75m m),
categoria I. Devem ser firmes, sem deformação e ausente de danos
m ecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de maturação tal que perm ita
suportar a m anipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato. O veículo de entrega
deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes e as frutas
acondicionadas em caixas de polietileno vazadas. Os alimentos não devem
estar em contato com papel não adequado (reciclado, jornais, revistas e
similares), papelão ou plástico reciclado. De colheita recente. Deverão ser
acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de material que não
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam
odor ou sabor estranho aos mesmos.
Melancia: de 1ª qualidade, redonda, graúda, livre de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
m adura, com polpa firm e e intacta, embalada. De colheita recente.
Em balada em plástico filme quando cortada. Deverão ser acondicionados
em embalagens novas, secas, limpas, de m aterial que não provoque
alterações externas ou internas nos frutos e que não transm itam odor ou
sabor estranho aos m esmos.
Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firm e e intacta, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e m ecânicos
oriundos do m anuseio e transporte. De colheita recente. Deverão ser
acondicionados em em balagens novas, secas, limpas, de material que não
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam
odor ou sabor estranho aos mesmos.
Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e m adura, com polpa firme e intacta, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. De colheita recente. Deverão ser
acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de material que não
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam
odor ou sabor estranho aos mesmos.

Morelli

2,95

CEASA

Morelli

2,95

CEASA

Morelli

3,39

CEASA

Morelli

3,39

CEASA

Morelli

6,00

CEASA

Morelli

1,95

CEASA

Morelli

8,25

CEASA

Morelli

8,25

CEASA
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Pimentão Verde: de 1ª qualidade, extra, graúdo e verdoso. Inteiros, limpos e
sem odor e sabor estranhos, o cálice e pedúnculo do fruto deverão
apresentar-se sadios, tamanho e coloração uniform es, sem lesões de
origem física e m ecânica, perfurações e cortes. Deverão ser acondicionados
em embalagens novas, secas, limpas, de m aterial que não provoque
alterações externas ou internas nos frutos e que não transm itam odor ou
sabor estranho aos m esmos. De colheita recente.

Morelli

2,95

CEASA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Pisom Distribuidora e Comércio de Produtos Eireli-ME
Item

Qtde

Unid

104

1.224

Unid

106

8.556

Unid

Descrição
Rodo de plástico de 40 cm: Indicado para enxugar pisos lisos. Suas
dimensões perm item alcançar áreas de difícil acesso. Com posição:
polipropileno, PVC e madeira.
Sabão em barra: de 1ª qualidade, glicerinado, contendo: sabão base de
ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Testado
dermatologicamente. Com 200 gr cada pedaço.

Empresa

Preço
Unitário

Marca

Pisom

2,89

CEMA

Pisom

0,73

BARRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Comércio de Alimentos e Serviços Provisão Eireli-ME
Item

Qtde

Unid

39

34.374

Kg

40

11.457

Kg

Descrição
Filé de Peito de Frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado, acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, com m arca do fabricante do produto e registro no órgão de
Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar consistência 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 máxim o de água
estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Embalagem de 1 kg. Deverá ser
entregue a no máxim o 4ºC.
Filé de Peito de Frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado, acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, com m arca do fabricante do produto e registro no órgão de
Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar consistência 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 máxim o de água
estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Embalagem de 1 kg. Deverá ser
entregue a no máxim o 4ºC.
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9,49
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9,49
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41

13.820

Kg

Fígado de Galinha (miúdo de frango): de 1ª qualidade, congelado em
em balagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. Em balagens
rotuladas, com identificação do produto. Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, núm ero
de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e
constando obrigatoriamente carim bos do SIF ou SIM. Deverá ser entregue a
no máxim o 4ºC. Bandeja de 1 kg.

Provisão

2,39

REAL
ALIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Rota 393 Alimentos Ltda.-EPP
Item

4

17

Unid

Descrição

Empresa

Preço
Unitário

Marca

Unid

Adoçante dietético líquido com STEVIA: de 1ª qualidade, com stevia, sem
aspartam e, 0% calorias. Ingredientes: água, sorbitol, glicosídeos de esteviol,
sucralose, benzoato de sódio, ácido benzóico, ácido citrico e citrato de sódio.
Em balagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e
procedência, inform ação nutricional, número de lote, data de fabricação, data
de validade e quantidade do produto. Embalagem com 80 ml.

Rota 393

4,74

SVILI

Biscoito doce, tipo Leite: de 1ª qualidade, de textura crocante, com odor,
sabor e cor característicos. Composição básica: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, soro de leite em pó,
leite em pó integral, sal refinado, ferm entos químicos bicarbonato de
11.766 Pacote am ônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante
lecitina de soja, arom atizante e melhoradores de farinha protease e
m etabissulfito de sódio. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, núm ero de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote de 200 gr.

Rota 393

1,17

RACINE

Rota 393

1,30

DEZ

Rota 393

4,78

NINHO

Rota 393

4,40

MAIS VITA

Qtde

179

32

8.332

52

1.764

84

336

Extrato de tomate simples concentrado: de 1ª qualidade, composto de polpa
de tom ate, açúcar e sal. Produto resultante da concentração da polpa de
tomates m aduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes, por processo
Sachê
tecnológico adequado. Será tolerado 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio.
Deverá estar isento de ferm entação e não indicar processo defeituoso. Brix
entre 18 e 19 (% SS). Sachê com 340 gr.
Leite Integral UHT SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, com 0% lactose. Leite
integral, fosfato tricálcico, enzima lactase, m inerais bisglicinato de ferro e
bisglicinato de zinco, vitaminas A, C e D, estabilizantes trifosfato de sódio,
Litro citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação
nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 1litro.
Suco à base de soja: alimento feito com proteína de soja extraída direto do
grão. Ingredientes: água, extrato de soja, açúcar, suco concentrado da fruta
correspondente ao sabor ou polpa correspondente, vitaminas (A, B12 e C) e
m inerais (ferro e zinco), espessante pectina, acidulante ácido cítrico,
Litro
aromatizante, regulador de acidez citrato de sódio, e edulcorantes sucralose
e acessulfam e de potássio. Pode conter corante natural. Não contém glúten.
Contém soja. Sabores variados (morango, m açã, laranja, maracujá, laranja
e pêssego). Embalagem de 1 litro.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Distribuidora Solaira Eireli-ME
Item

85

87

90

91

92

93

96

97

Qtde

10.644

1.460

Unid

Descrição

Empresa

Preço
Unitário

Marca

Litro

Água sanitária, com Cloro Ativo: de 1ª qualidade, a base de cloro ativo,
solução a base de hipoclorito de sódio (2,0 -2,5%), cloreto de sódio e água,
coloração levem ente am arelada, mistura de substâncias quím icas para
desinfecção dom éstica e industrial, desinfecção de frutas, verduras e
legumes, ação de alvejante, bactericida, branqueador e para purificação de
água. Registro no Ministério da Saúde. Em balagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Embalagem de 1 litro.

Solaira

1,27

BIO-KRISS

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

Solaira

2,30

BIO-KRISS

Solaira

1,54

BARBAREX

Solaira

7,45

BLÁ BLÁ BLÁ

Solaira

2,12

BIO-KRISS

Solaira

1,00

BIO-KRISS

Unid

Esponja Multiuso dupla face: de 1ª qualidade. Composição: espum a de
poliuretano e fibra sintética com abrasivo. Dimensões do produto: 110 x 75 x
20 mm (largura, profundidade e altura, respectivam ente). Para limpeza de
m aterial alumínio, cerâm icas, grelhas, vidros e louças. Embalagem com
dados de identificação do produto e m arca do fabricante.

Solaira

0,37

BRASILEIRINHA

Maço

Fósforo: de 1ª qualidade, fósforos de segurança, longos com 200 palitos
com 5 cm. Desenvolvidos para serem utilizados na cozinha e garantir
durabilidade m aior da chama por serem longos. Em caixa de papelão
resistente com um a superlixa, que facilite seu manuseio e acendim ento.
Embalagem com 10 caixas.

Solaira

17,54

GABOARDI

Cloro: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio de 3%, teor de cloro
ativo 3,0 a 3,5% e princípio ativo. Registro no Ministério da Saúde.
8.604
Litro
Em balagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1 litro.
Condicionador infantil: de 1ª qualidade, testado derm atologicam ente,
desenvolvido para desem baraçar e reduzir o volume dos cabelos. Sua
form ulação suave deve deixar todos os tipos de cabelo fáceis de pentear e
1.684 Frasco
delicadamente perfumados. Registro no Ministério de Saúde. Frasco com
dados de identificação do produto, m arca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. Frasco com 480 ml.
Desinfetante: de 1ª qualidade, líquido, germicida e bactericida, contendo:
corante, água, fragrância, preservante e cloreto de aquildimetil. Registro no
9.444 Frasco Ministério da Saúde. Embalagem com dados de identificação do produto,
m arca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de
2 litros.
Detergente: de 1ª qualidade, líquido, neutro, concentrado, inodoro e
biodegradável, contendo: componente ativo: alquil benzeno sulfonato de
sódio, coadjuvantes, conservante sequestrante, espessantes corantes
17.052 Frasco fragrância tensoativo aniônicos água consistente, para remoção de gorduras
de louças, talheres e panelas, aromas diversos. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Frasco de 500 ml.

7.572

2.028
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Limpador m ultiuso: de 1ª qualidade, instantâneo, butilglicol, m etassilicato de
sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não inônico, conservante e
Frasco
água. Embalagem com dados de identificação do produto, m arca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 500 ml.

98

7.272

100

4.116

Unid

103

1.224

Unid

105

6.516

Kg

109

1.152

1.552

110

Solaira

1,38

BIO-KRISS

Solaira

1,99

MLIMP

Solaira

5,38

FIMADE

Solaira

2,78

BARBAREX

Saco plástico de lixo: cor preta, dim ensões 75 x 105 cm, capacidade de 100
Pacote litros / 20 kg, classe tipo 1, 10 micras, de polipropileno. Este produto deverá
seguir as normas da ABNT NBR 9191 Julho/2002. Pacote com 25 unidades.

Solaira

5,45

TRIBÃO

Sham poo infantil: de 1ª qualidade, derm atologicamente testado e
hipoalergênico, que não cause ardências ou irritações. Sua fórm ula deve ser
Frasco
isenta de corantes, parabenose álcool e que m antenha o pH natural
(neutro). Embalagem com 480 ml.

Solaira

7,15

BLÁ BLÁ BLÁ

Pano de chão: de 1ª qualidade, alvejado, 100% algodão, 60 x 80 cm , alto
poder de absorção.
Passador de cera, de uso dom éstico, com espuma retangular m edindo 4,5 x
30 cm, cabo de madeira revestido/plastificado m edindo 1,20 m , com gancho
na ponta para pendurar, espuma colada e grampeada ao corpo.
Sabão em pó: de 1ª qualidade, biodegradável. Contendo: alquil benzeno
sulfonato de sódio, branqueador óptico, coadjuvante, carga, corante,
fragrância e água, tensoativo aniônico. Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem de 1kg, contendo dados do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade e com posição química.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Comércio de Gêneros Alimentícios Vieira Ltda.-ME
Item

Qtde

Unid

23

27.566

Kg

24

9.188

Kg

25

29.298

Kg

Página 18

Descrição
Carne bovina, Patinho moído: de 1ª qualidade, congelada, embalada à
vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em
pacotes de 1 kg. Conter no máxim o 2% de gordura, deve ser isenta de
sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas,
constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação do
produto. Em balada no sistema IQF. Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 –
Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC.
Carne bovina Patinho moído: de 1ª qualidade, congelada, embalada à vácuo,
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em
pacotes de 1 kg. Conter no máxim o 2% de gordura, deve ser isenta de
sebos, aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas,
constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação do
produto. Em balada no sistema IQF. Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 –
Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC.
Carne bovina Patinho em pedaço: 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 em pacotes de 1kg. Conter
no máximo 2% de gordura, deve ser isenta de sebos, aponevroses, ossos,
cartilagens e pelos. Em balagens rotuladas, constando obrigatoriamente
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do produto. Embalada no sistema
IQF. Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser entregue
a no máximo 4ºC.

Empresa

Preço
Unitário

Marca

Vieira

23,30

VIEIRA

Vieira

23,30

VIEIRA

Vieira

22,80

VIEIRA
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82

9.765

2.151
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Kg

Carne bovina Patinho em pedaço: 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 em pacotes de 1kg. Conter
no máximo 2% de gordura, deve ser isenta de sebos, aponevroses, ossos,
cartilagens e pelos. Em balagens rotuladas, constando obrigatoriamente
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do produto. Embalada no sistema
IQF. Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser entregue
a no máximo 4ºC.

Vieira

22,80

VIEIRA

Kg

Queijo Minas Frescal: de 1ª qualidade, com faces planas, consistência
m acia, cor interna branca, isento de sujidades, mofo e odor desagradável,
sabor levemente ácido ao suave, obtido de leite pasteurizado, embalado
individualmente, em plástico transparente, atóxico, limpo, não violado,
resistente ou m aterial com patível próprio para uso alimentar, que garanta a
integridade do produto até o mom ento do consumo com rótulo impresso. A
em balagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, inform ação nutricional, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, núm ero do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carim bo de inspeção. Validade mínim a de 10 dias a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Deverá m anter-se a uma
temperatura não superior a 8ºC.

Vieira

14,99

MINEIRINHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
(2ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 26.999/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 045/2019
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.
Beneficiários: Vinaque Comércio de Alimentos Eireli-EPP.
Item

3

6

7

Qtde

Unid

Descrição

Açúcar refinado: de 1ª qualidade, refinado amorfo, obtido da cana de açúcar,
com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo
de 99% de p/p e umidade máxima de 0,3% de p/p, sem fermentação, isento de
16.636
Kg
sujidades, parasitas e materiais terrosos. Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote de
1kg.
Amido de Milho: de 1ª qualidade, produto amiláceo extraído do milho, cor
branca, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitas e larvas, sem umidade, fermentação ou ranço.
Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
789
Pacote
entre os dedos. Embalagem íntegra e resistente de polietileno atóxico,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, peso,
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 500g.
Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, classe longo fino,
constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de
sujidades e materiais estranhos, acondicionados em embalagem de
polietileno atóxico, limpos e não violados, lacrados, resistentes que garantam
12.604 Pacote
a integralidade do produto até o momento do consumo. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 5 kg.
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Empresa

Preço
Unitário

Marca

Vinaque

1,95

TOPÇUCAR

Vinaque

1,60

CAMPO BOM

Vinaque

11,30

JABORANDI
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Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, clas se longo fino,
cons tituídos de grãos inteiros , com teor de um idade máxim a 15%, isento de
sujidades e m ateriais estranhos, acondicionados em em balagem de
polietileno atóxico, lim pos e não violados , lacrados , res is tentes que garantam
4.190 Pacote
a integralidade do produto até o m om ento do cons um o. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e procedência, inform ação nutricional,
núm ero de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 5 kg.
Bebida Láctea Ferm entada: Soro de leite e/ou s oro de leite em pó, leite
pas teurizado integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa s abores, am ido
m odificado, aromatizante s intético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido
lático (INS 270), conservante: sorbato de potás sio (INS 202) e corante artificial,
crem e de s oro de leite, es tabilizante açúcar, gelatina e es pes s ante: gom a guar
(INS 412) e ferm ento lácteo. Contém leite e derivados . Pode conter soja. Não
16.000 Garrafa
contém glúten. Refrigerado, m istura hom ogênea, is ento de es tufam ento, m ofo,
sem precipitação, acondicionado em em balagem resistente de polietileno
atóxico. Garrafa de 900 G. Ingredientes : leite parcialm ente des natado e/ou leite
reconstituído parcialm ente des natado, preparado DA POLPA DA FRUTA
CORRESPONDENTE AO SABOR (SABORES: MORANGO/ FRUTAS AMARELAS
/ MAÇÃ, BANANA E CEREAL)
Bebida Láctea Ferm entada: Soro de leite e/ou s oro de leite em pó, leite
pas teurizado integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa s abores, am ido
m odificado, aromatizante s intético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido
lático (INS 270), conservante: sorbato de potás sio (INS 202) e corante artificial,
crem e de s oro de leite, es tabilizante açúcar, gelatina e es pes s ante: gom a guar
(INS 412) e ferm ento lácteo. Contém leite e derivados . Pode conter soja. Não
5.333 Garrafa
contém glúten. Refrigerado, m istura hom ogênea, is ento de es tufam ento, m ofo,
sem precipitação, acondicionado em em balagem resistente de polietileno
atóxico. Garrafa de 900 G. Ingredientes : leite parcialm ente des natado e/ou leite
reconstituído parcialm ente des natado, preparado DA POLPA DA FRUTA
CORRESPONDENTE AO SABOR (SABORES: MORANGO/ FRUTAS AMARELAS
/ MAÇÃ, BANANA E CEREAL)

Vinaque

11,30

JABORANDI

Vinaque

3,77

REI DO
QUEIJO

Vinaque

3,77

REI DO
QUEIJO

14

Biscoito s algado, tipo água e s al: de 1ª qualidade, de textura crocante, com
odor, sabor e cor caracterís ticos . Com posição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, s al,
carbonato de cálcio, am ido ou crem e de milho, extrato de m alte, ferm entos
31.851 Pacote quím icos (bicarbonato de am ônio, bicarbonato de s ódio, estabilizante es tearoil
2 - lactil lactato de sódio, m elhorador de farinha m etabis s ulfito de sódio),
contém cevada, ovo e s oja. Em balagem íntegra e res is tente, devendo conter:
identificação e procedência, inform ação nutricional, núm ero de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote com 200 gr.

Vinaque

1,16

NAGA

15

Biscoito s algado, tipo água e s al: de 1ª qualidade, de textura crocante, com
odor, sabor e cor caracterís ticos . Com posição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, s al,
carbonato de cálcio, am ido ou crem e de milho, extrato de m alte, ferm entos
10.616 Pacote quím icos (bicarbonato de am ônio, bicarbonato de s ódio, estabilizante es tearoil
2 - lactil lactato de sódio, m elhorador de farinha m etabis s ulfito de sódio),
contém cevada, ovo e s oja. Em balagem íntegra e res is tente, devendo conter:
identificação e procedência, inform ação nutricional, núm ero de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote com 200 gr.

Vinaque

1,16

NAGA

18

Biscoito doce, tipo Mais ena: de 1ª qualidade, textura crocante, com odor, s abor
e cor caracterís ticos . Com pos ição bás ica: Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, am ido, leite em pó integral, s oro de
leite, s al refinado, ferm entos quím icos bicarbonato de am ônio, bicarbonato de
21.806 Pacote sódio e pirofos fato ácido de sódio, em ulsificante lecitina de s oja,
m elhoradores de farinha proteas e e m etabis s ulfito de sódio e arom atizantes .
Em balagem íntegra e resis tente, devendo conter: identificação e procedência,
inform ação nutricional, núm ero de lote, data de fabricação, data de validade e
quantidade do produto. Pacote com 200 gr.

Vinaque

1,16

NAGA

10

11
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5.597

33

17.666

34

35

36

37

38

43

44

60

61
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Biscoito doce, tipo Rosquinha: de 1ª qualidade, textura crocante, com odor,
sabor e cor característicos. Composição básica: Farinha de trigo fortificada
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal (soja, palma), amido, açúcar
invertido, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322), aromatizante, acidulante
Pacote ácido láctico (INS 270), fermentos químicos bicarbonato de sódio (INS 500ii)
e bicarbonato de amônio (INS 503ii). Sabores variados. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Embalagem de 400 gr.

Vinaque

2,55

RANCHEIRO

Farinha de Aveia: 1ª qualidade, Ingredientes: farinha de aveia. Cereal rico em
fibras, proteínas, ferro, zinco e vitaminas. Selo SBC/FUNCOR. Caixa de 200 gr.

Vinaque

1,92

APTI

Vinaque

2,45

VASCAINA

Vinaque

2,24

BELARINA

Vinaque

3,15

CALDO REAL

Vinaque

3,15

CALDO REAL

Vinaque

1,68

APTI

Vinaque

0,75

APTI

Vinaque

0,75

APTI

Vinaque

1,85

CADORE

Vinaque

1,84

CADORE

Caixa

Farinha de mandioca torrada: de 1ª qualidade, tipo 1, grupo seco, subgrupo
fina, classe amarela. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
3.325
Kg
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 kg.
Farinha de trigo: de 1ª qualidade, trigo especial sem fermento. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação
2.957
Kg
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de 1kg.
Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de sujidades,
parasitos, larvas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e resistente,
49.497
Kg
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem
de 1 kg.
Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de sujidades,
parasitos, larvas e materiais estranhos. Embalagem íntegra e resistente,
16.499
Kg
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem
de 1 kg.
Fermento em pó: de 1ª qualidade, amido de milho geneticamente modificado,
fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Embalagem
2.957
Pote íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de 100 gr.
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
59.021 Caixa
Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem
com 30 gr, de sabores variados.
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
19.673 Caixa
Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem
com 30 gr, de sabores variados.
Macarrão goelinha: de 1ª qualidade, massa com ovos e farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico. Com identificação na embalagem (rótulo)
1.779 Pacote
dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. Pacote
de 500 gr.
Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, massa com ovos e farinha de trigo
enriquecida com ácido fólico. Com identificação na embalagem (rótulo) dos
27.151 Pacote
ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. Pacote de
500 gr.
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72

18.056 Garrafa

73

6.018 Garrafa

79

6.165

Óleo Vegetal de Soja: de 1ª qualidade, refinado, envasado em garrafa plástica
resistente e transparente. Com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. Embalagem
de 900 ml.
Óleo Vegetal de Soja: de 1ª qualidade, refinado, envasado em garrafa plástica
resistente e transparente. Com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. Embalagem
de 900 ml.
Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e moído à vácuo, extra forte. Selo
de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado de Qualidade PQC. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Pacote de 500 gr.
Posta de peixe (CAÇÃO): limpo, sadio, branco, cortado em postas, sem pele,
sem espinha, congelado, isento de vestígios de descongelamento, livres de
resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente. Contendo na embalagem identificação do produto,
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selos de
inspeção do órgão competente e data de embalagem. Deverá ser entregue a
no máximo -12ºC. Pacote de 1 kg.
Posta de peixe (CAÇÃO): limpo, sadio, branco, cortado em postas, sem pele,
sem espinha, congelado, isento de vestígios de descongelamento, livres de
resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente. Contendo na embalagem identificação do produto,
peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selos de
inspeção do órgão competente e data de embalagem. Deverá ser entregue a
no máximo -12ºC. Pacote de 1 kg.
Sal: de 1ª qualidade, iodado, refinado, com teor de iodo igual ou superior a 20
mg até o limite máximo de 60 mg por kg, conforme RDC nº 130, de 26/05/03.
Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, data de fabricação e validade. Pacote de 1 kg.

Vinaque

3,40

ARO

Vinaque

3,40

ARO

Vinaque

5,33

ODEBRECHT

Vinaque

16,80

MEGGS

Vinaque

16,80

MEGGS

Vinaque

0,87

GARÇA

Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume, papel
101 20.475 Pacote absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, não reciclado, na cor
branca, picotado, gofrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos.

Vinaque

2,45

TOILET

80

Pacote

10.269 Pacote

81

3.423

Pacote

83

5.179

Kg

102

6.825

Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume, papel
Pacote absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, não reciclado, na cor
branca, picotado, gofrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos.

Vinaque

2,45

TOILET

108

1.152

Saco plástico de lixo: cor preta, dimensões 63 x 80 cm, capacidade de 50 litros
Pacote / 10 kg, classe 1 tipo C, 10 micras, de polipropileno. Este produto deverá seguir
as normas da ABNT NBR 9191 Julho/2002. Pacote com 50 unidades.

Vinaque

5,25

ALPLAS

- Marcas e valores não foram alterados.
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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