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SALLES – FAS 
 

atende ao decreto Municipal, em que pese constar as 
alterações em assembléia, as alterações não constam do 
Estatuto. Conforme art. 20 do Estatuto da requerente, o FAS 
poderá constituir Conselho de Administração Específico, 
podendo, para tanto, ser constituído apenas por Ata de 
Assembléia ou por inclusão no próprio Estatuto, como 
determinar a Lei local. Ocorre que a Lei local determina que 
deve constar do Estatuto e, no entanto, o Estatuto permaneceu 
inalterado.   

 
 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E 
GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE 

 Foi apresentada documentação complementar às fls. 100/104 
do processo nº 200/13843/2022, no entanto o Estatuto ainda 
não atende ao decreto Municipal, uma vez que foi juntado pela 

requerente apenas uma declaração de que não existe servidor 
público detentor de cargo comissionado ou função gratificada na 
composição do conselho, mantendo-se inalterado o Estatuto.  

INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO 
DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE 
SOCIAL  

DEFERIDO 

2 – A íntegra da decisão acerca dos Pedidos de Qualificação encontra-se disponível para 
consulta na Fundação Municipal de Saúde de Niterói, localizada na Rua Visconde de 
Sepetiba, n.º 987, 9º andar, Centro, Niterói/RJ, devendo ser consultado previamente os 
horários de atendimento. 
3 - As Requerentes cujos pedidos de qualificação tenham sido indeferidos, incluindo 
aquelas que tenham apresentado de forma incompleta a documentação discriminada no 
art. 2º da Lei 2.884/2011, poderão requerer novamente a qualificação, a qualquer tempo, 

desde que atendidas as exigências da Lei Municipal nº. 2.884/2011 e do Decreto 
Municipal n.º 11.101/2012. 
4 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Ata COQUALI 

Aos doze de janeiro de 2023, reuniu-se, na sede da Procuradoria-Geral do Município, 
situada na Rua Visconde de Sepetiba, n.º 987, 7º andar, Centro – Niterói, a Comissão de 
Qualificação de Organizações Sociais (COQUALI) da Prefeitura de Niterói, com o escopo 
de deliberar a respeito dos pedidos de qualificação à Fundação Municipal de Saúde. 
Presentes o Sr. Procurador-Geral do Município, Dr. Francisco Soares, o Sr. Subsecretário 
Municipal de Esportes e Lazer, Dr. Robert Voss, Dra. Palmira Silva, representando a 
Secretaria Municipal de Educação, Dr. Antônio Júlio Dias e Dr. André Cordeiro, 
representando a Fundação Municipal de Saúde, a Dra. Samua Braz Pimental, 
representando a Controladoria Geral do Município. Iniciada a reunião, foi disponibilizada a 
complementação da documentação apresentada por cada uma das requerentes. 
Analisado e debatido, tendo por base a regulamentação de regência, decidiu-se, por 
unanimidade, pelo deferimento do requerimentos da seguinte interessada: INSTITUTO 
JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL. Quanto 
às demais interessadas, manteve-se o indeferimento.  Nada mais havendo a acrescentar, 
o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, determinando, ainda, a 
publicação, no Diário Oficial do Município, em formato de deliberação, do resultado, 
devidamente motivado, dos pedidos de qualificação. 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PORTARIA FMS/FGA Nº 008/2023- Dispensar, a contar de 03/01/2023, ANDRÉ 
CORDEIRO PEREIRA, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, da função de 
Assessor, da Presidência, da Fundação Municipal de Saúde. 
 

PORTARIA FMS/FGA Nº 009/2023- Atribuir, a contar de 03/01/2023, a MARINA 
AMORIM DO VALE, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, na função de 
Assessor, da Presidência, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga decorrente da 
dispensa de André Cordeiro Pereira. 

EXTRATO N.°: 08/2023 
INSTRUMENTO: Termo Aditivo n.°75/2022; PARTES: Fundação Municipal de Saúde de 
Niterói e Epodonto Comércio e Serviços LTDA; PARTES QUE ASSINARAM O 
INSTRUMENTO: Rodrigo Alves Torres Oliveira e Robson Nascimento; OBJETO: O 
presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 
29/2022 por mais 90 (noventa) dias contados a partir de 23/12/2022, cujo objeto consiste 
na reforma da Unidade Médico de Família Vó Tereza (Ponta D’Areia); VALOR: Sem ônus. 
PRAZO: Pelo presente instrumento, fica renovado o prazo de execução do contrato por 

mais 90 (noventa) dias contados a partir de 23/12/2022, dando-se ao contrato o prazo de 
execução total de 300 (trezentos) dias; FUNDAMENTO: Lei n.° 8.666/93, bem como o 
processo administrativo n.º 200/9790/2021; ASSINATURA: 23 de dezembro de 2022. 
CORRIGENDA 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI/FMS, inscrita no CNPJ sob o n.º 
32.556.060/0001-81, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, n.º 987, 8º e 9º andares, 
Centro, Niterói/RJ, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. RODRIGO ALVES 
TORRES OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade de n.º 
12175756-1 IFP-RJ e inscrito no CPF sob o n.º 026.087.017-01, resolve publicar a 
presente CORRIGENDA, tendo em vista o contido no processo administrativo nº. 
200/13813/2022 a fim de alterar a data de assinatura contida no extrato 202/2022, da 
seguinte forma: onde se lê: “assinatura: 26 de dezembro de 2022”, leia-se: “assinatura: 14 
de dezembro de 2022". 

Despacho do Presidente 
020/6358,6571,2004/2021 – ARQUIVADO 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 06/2023, 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 27 de janeiro de 2023, 
através do site www.gov.br/compras, objetivando a aquisição de Instrumentais para 
atender os Módulos do Médico de Família – MMF, que estão a via de inaugurar após 
reformas, geridas pela FeSaúde, pelo prazo de 12 meses, conforme as especificações 

constantes do Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 
720.000.452/2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços 
eletrônicos www.gov.br/compras, www.niteroi.rj.gov.br e 
https://www.fesaude.niteroi.rj.gov.br/.www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 
 


