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PORTARIA FMS/FGA Nº 522/2022 
EXONERAR, a pedido, a contar de 22/02/2022, de acordo com o Artigo 84, Inciso I, 
da Lei nº. 531 de 18 de janeiro de 1985, a servidora PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA 
do cargo de Técnico de Enfermagem, do Quadro Permanente, matrícula FMS nº 
437.873-3, referente ao processo nº. 200003328/2022 de 22/02/2022. 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Autorizo, na forma da lei , a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 18/2022 e processo, 
Administrativo n.º 200/7128/2020 com base no inciso II do artigo 24 da Lei n.º 
8.666 adjudicando a aquisição de material médico hospitalar, por estarem 
preenchidos todos os requisitos  legais autorizadores, a fim de que seja realizada 
a contratação da JJA BRASIZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 
SERVIÇOS DE REFORMAS EIRELI-ME  inscrita no CNPJ sob o 
n.°26.649.615/0001-37 localizada na Av.F (área I), 526, casa 1 – Nova Campinas – 
Duque de Caxias - RJ, C E P :  2 5 2 6 8 - 2 7 0 no valor de R$ 2.930,00 
(dois mil novecentos e trinta reais). 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nos termos do artigo 26, caput, da Lei n.º 8.666/93, Ratifico a Dispensa de Licitação 

n.º 01/2022, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei n.° 8.666/93 e no Processo 
Administrativo n.º 200/8523/2021, por estarem preenchidos todos os requisitos legais 
autorizadores, a fim de que seja realizada a contratação da EMPROMED MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.° 73.416.497/0001-05, pelo valor 

total estimado de R$ 99.318,75 (noventa e nove mil, trezentos e dezoito reais e 
setenta e cinco centavos), com vistas à aquisição emergencial de bolsas de 
colostomia, urostomia e acessórios, para atender aos ostomizados inscritos no Pólo 
de Ostomizados de Niterói e a Rede Hospitalar de Niterói. 
020/2425/2021 – ARQUIVADO 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 
Licença Especial - Deferida 

200/11440/2017 - MÔNICA DE OLIVEIRA SILVA 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO 
ARTº. 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 
A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 03/2022, através de 
Sistema de Registro de Preços, do tipo Menor Preço, pelo critério de julgamento 
por menor preço por item em sessão pública eletrônica a partir das 10:00 horas 
(horário de Brasília-DF) do dia 06 de maio de 2022, através do site 
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www.gov.br/compras, objetivando a aquisição de materiais de limpeza  pelo prazo 
de 12 meses, com valor estimado de R$ 98.350,23 conforme as especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, relativo ao processo 
administrativo nº 720.000.136/2021. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e www.niteroi.rj.gov.br - 
Licitações FeSaúde.  

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Atos do Presidente 

Portaria FME nº 542/2022 - Art. 1º - Designar, a contar de 12/04/2022, a servidora 
Andréa Corrêa Peçanha, Matrícula n°11235.893-5, para responder pela Secretaria da 
E.M. Dr. Alberto Francisco Torres, no período de licença médica da secretária Celia 
Marisa Alves Costa Braga. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
                             EXTRATO DO TERMO DE CONVENIO Nº 004/2022 
Instrumento: Termo de Convênio n° 004/2022. Partes: FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO e PORVIR CIENTIFICO – UNIVERSIDADE LA SALLE. Objeto: O 
presente convênio tem por objeto “Cooperação entre os partícipes, no intuito de 
ofertar aos estudantes dos cursos oferecidos pela Sociedade Porvir Científico- 
Universidade La Salle o campo de estágio supervisionado curricular obrigatório nos 
departamentos e escolas da Rede, por parte da fme nos cursos de graduação em 
letras, filosofia, história, geografia, matemática e pedagogia”, conforme solicitação do 
Núcleo de Estágio/Superintendência de Gestão de Pessoas/FME, através do Ofício 
Expedido n° 001/2022, às fls. 02 do Processo Administrativo 210/1473/2022.  Prazo: 
O prazo de vigência do Convênio a ser celebrado será de 02 (dois) anos a contar da 
data de publicação, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57, inciso II da lei 
n° 8666/93. Este convênio entrará em vigor a partir da data de sua publicação no 
D.O. Dos Recursos Financeiros: O presente Convênio não implica transferência de 
recursos financeiros entre os partícipes, determinando-se que os ônus decorrentes 
de ações específicas, desenvolvidas em razão desse instrumento, são de 
responsabilidade dos respectivos partícipes. Gestor: em conformidade com a 
Portaria FME N° 540/2022. Fundamento Legal: no art. 116, artigo 29, 57 e 58, 
ambos da Lei 8.666/93. Processo Administrativo: 210/1473/2022. Data da 
Assinatura: 06/04/2022.  
PORTARIA FME Nº 540/2022 -  Art. 1º: Designar, em conformidade com o Decreto 
Nº 11.950/2015, a Sr.ª Solange Santiago Ferreira, Professora I DTR VI, matrícula 

231.296-5, do Núcleo de Estágio/FME, responder administrativamente pela gestão 
do presente Convênio e acompanhar de forma ampla, irrestrita e permanente a 
fiscalização, através dos servidores Jeferson Siqueira Gulineli da Silva, Agente de 
Administração Educacional NS I, matrícula 236697-9. e Thereza Cristina Gomes de 
Souza Salomão, Agente Administrativo Educacional ESP.-I, matrícula 235.584-0, 
ambos lotados no NEST/FME. O presente Convênio tem por objeto Cooperação 
entre os partícipes, no intuito de ofertar aos estudantes dos cursos oferecidos pela 
Sociedade Porvir Científico- Universidade La Salle o campo de estágio 
supervisionado curricular obrigatório nos departamentos e escolas da Rede, por 
parte da fme nos cursos de graduação em letras, filosofia, história, geografia, 
matemática e pedagogia”, conforme solicitação do Núcleo de 

Estágio/Superintendência de Gestão de Pessoas/FME, através do Ofício Expedido n° 
001/2022, às fls. 02 do Processo Administrativo 210/1473/2022. Art. 2º: Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
O Presidente do CEC da E.M. Horácio Pacheco, no uso de suas atribuições e em 
conformidade com o Artigo 8º. Parágrafos 1 e 2 do Estatuto deste Conselho Escola 
Comunidade convoca todos os pais, responsáveis, servidores e professores lotados 
na U.E., para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na 
sede da Unidade Escolar, localizada na Avenida Celso Peçanha, s/n°, Cantagalo, 
Niterói, no dia 27 de abril de 2022, às 8h., em primeira convocação e, não havendo 
número legal de participantes, conforme indicação estatutária, às 08h30min., em 
segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, para discutir e 
deliberar sobre as seguintes pautas: 

 Troca dos membros da Direção da escola; 

 Troca dos membros do CEC; 

 Assuntos gerais. 
Proc. 210/2665/2015 - Deferido de acordo com decisão do processo judicial nº 
0019079-27.2018.8.19.0002/TJ/RJ. 
 

NITERÓI PREV. 
Atos da Presidência: 

PORTARIA PRESI nº 53/2022. CONCEDER, a contar de 23/12/2021, pensão a 
RUTH GEVEGI SILVA, viúva do ex-servidor AVAIR CAMPOS SILVA, falecido em 
23/12/2021, aposentado no cargo de PEDREIRO – NÍVEL 04 – DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº 216.593-7, de acordo com artigo 6°, inciso I, 
artigo 7º, inciso III, alínea “b”, item 6, artigo 13, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 
2.288/05, com nova redação dada pela Lei n° 3.248/2016, c/c o parágrafo único do 
artigo 6º-A, o artigo 7º, ambos da E.C. 41/03, o artigo 40, §7°, inciso I, da CRFB/88 e 
o artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme processo n.º 
310/000173/2022. 

FIXAÇÃO DE PENSÃO 
Fica calculada e fixada, a contar de 23/12/2021, em R$ 1.141,18 (um mil, cento e 
quarenta e um reais e dezoito centavos) a pensão mensal de RUTH GEVEGI SILVA, 
viúva do ex-servidor AVAIR CAMPOS SILVA, falecido em 23/12/2021, aposentado 

no cargo de PEDREIRO – NÍVEL 04 – DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº 
216.593-7, de acordo com artigo 6°, inciso I, artigo 7º, inciso III, alínea “b”, item 6, 
artigo 13, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 2.288/05, com nova redação dada 
pela Lei n° 3.248/2016, c/c o parágrafo único do artigo 6º-A, o artigo 7º, ambos da 
E.C. 41/03 e o artigo 40, §7°, inciso I, da CRFB/88, conforme parcelas abaixo 
discriminadas. 
Proventos do cargo:  
29/35 avos - Lei n° 3.615/2021 c/c o parágrafo único do artigo 6º-A, o artigo 7º, 
ambos da E.C. 41/03 e o artigo 40, §7°, inciso I, da CRFB/88............... R$ 639,49 
Gratificação de adicional: 
25% - Art.98 inciso I da Lei n° 531/85 c/c a Deliberação n°2833/72, artigo 40, §7°, 
inciso I da CRFB/88 .......................................... R$ 192,96 
Gratificação de insalubridade: 


