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25/01/2023 

12ª 0000110 JOSE MACHADO VIDAL FRANCO 

13ª 0000122 LEONARDO JANDRE MATARUNA 

14ª 0000141 JULIANA CARVALHO BARBOSA 

1.1. Os candidatos acima arrolados deverão enviar a documentação abaixo solicitada, na forma do item XII do EDITAL PGM ESTÁGIO FORENSE Nº 
01 DE 15 DE AGOSTO DE 2022, ANEXADAS em PDF, para o e-mail cejur@pgm.niteroi.rj.gov.br, com ASSUNTO: CONVOCAÇÃO ESTÁGIO 
FORENSE, até o dia 30 DE JANEIRO DE 2023: 

a) Declaração da Faculdade de Direito, oficial ou reconhecida, de conclusão de 3/5 partes do curso de graduação; 
b) Certidão de matrícula em Faculdade de Direito (oficial ou reconhecida); 
c) Certidão de que não sofreu penalidade disciplinar; 
d) Histórico escolar atualizado; 
e) Xerox da carteira demonstrando a inscrição nos quadros de estagiário da OAB/RJ ou protocolo de requerimento da inscrição; 
f) Foto 3 x 4; 
g) Currículo; 
h) Número da conta bancária ITAÚ (xerox do cartão do banco). 
1.2. Havendo desinteresse na vaga, os candidatos convocados deverão manifestar sua desistência por escrito, em simples petição dirigida ao Procurador 
Geral do Município, que deverá ser encaminhada anexa ao e-mail cejur@pgm.niteroi.rj.gov.br, com o assunto: DESISTÊNCIA ESTÁGIO FORENSE. 

1.3. Os candidatos convocados que não tenham interesse em assumir desde logo, mas que pretendam solicitar sua reclassificação para o final da 
listagem, poderão fazê-lo, em petição também dirigida ao Procurador Geral do Município, encaminhada anexa ao e-mail cejur@pgm.niteroi.rj.gov.br, com o 
assunto: FINAL DE FILA ESTÁGIO FORENSE. 
1.4. A não manifestação imotivada implicará desistência da vaga e exclusão do certame. 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO N.°: 12/2023 

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n.° 43/2022; PARTES: Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Laboratório Dom Bosco Ltda; PARTES 
QUE ASSINARAM O INSTRUMENTO: Rodrigo Alves Torres Oliveira e Raphael Berba Campos; OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Ajuste de 
Contas – TAC, o pagamento à DOM BOSCO pelos serviços de exames laboratoriais prestados sob a forma complementar ao SUS, nos meses de julho, 
setembro, outubro e novembro do ano de 2022; VALOR TOTAL: R$ 42.772,18 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e dois reais e dezoito 
centavos); VERBA: Fonte: 207; Programa de Trabalho: 2543.10.302.0133.6152; Código de Despesa: 33.90.39.00; Nota de Empenho: 1097/2022; 
FUNDAMENTO: Lei n.° 8.666/93, bem como o processo administrativo n.º 200/14749/2022; ASSINATURA: 26 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. 200/12979/2022 a fim de alterar a data de assinatura contida no extrato 203/2022, da seguinte forma: 
onde se lê: “ASSINATURA: 26 de dezembro de 2022”, leia-se: “ASSINATURA: 14 de dezembro de 2022". 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI- FESAÚDE 
EXTRATO Nº. 008/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2023 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Insumos e Ferramentas de TI durante o período de 12 meses. Processo 
720.000.081/2022, modalidade de licitação Pregão Eletrônico SRP nº 33/2022; Fornecedor(s) registrado(s): Luiz Cesar Thomas, CNPJ nº 
26.184.320/0001-32, pelo valor total de R$ 17.640,00 (dezessete mil, seiscentos e quarenta reais). A vigência da ata será de 12 (doze) meses a 
partir desta publicação. Detalhamento da ata nos sites www.niteroi.rj.gov.br e www.fesaude.niteroi.rj.gov.br. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Insumos e Ferramentas de TI durante o período de 12 meses. Processo 
720.000.081/2022, modalidade de licitação Pregão Eletrônico SRP nº 33/2022; Fornecedor(s) registrado(s): Microtecnica Informatica Ltda, CNPJ nº 
01.590.728/0009-30, pelo valor total de R$ R$ 39.304,80 (trinta e nove mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos). A vigência da ata será de 12 
(doze) meses a partir desta publicação. Detalhamento da ata nos sites www.niteroi.rj.gov.br e www.fesaude.niteroi.rj.gov.br. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Insumos e Ferramentas de TI durante o período de 12 meses. Processo 
720.000.081/2022, modalidade de licitação Pregão Eletrônico SRP nº 33/2022; Fornecedor(s) registrado(s): Mr de Oliveira Chaves Ltda, CNPJ nº 
12.027.340/0001-95, pelo valor total de R$ 2.468,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta oito reais). A vigência da ata será de 12 (doze) meses a 
partir desta publicação. Detalhamento da ata nos sites www.niteroi.rj.gov.br e www.fesaude.niteroi.rj.gov.br. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Insumos e Ferramentas de TI durante o período de 12 meses. Processo 
720.000.081/2022, modalidade de licitação Pregão Eletrônico SRP nº 33/2022; Fornecedor(s) registrado(s): Quality Atacado Eireli, CNPJ nº 
15.724.019/0001-58, pelo valor total de R$ 2.098,94 (dois mil, noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). A vigência da ata será de 12 (doze) 
meses a partir desta publicação. Detalhamento da ata nos sites www.niteroi.rj.gov.br e www.fesaude.niteroi.rj.gov.br. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 
A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 07/2023, 
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 28 de fevereiro de 2023, através do site www.gov.br/compras, objetivando a aquisição de materiais de uso odontológico a serem utilizados 
nos procedimentos realizados pela Coordenação de Saúde Bucal, nas unidades do Programa Médico de Família geridas pela FeSaúde, pelo prazo 
de 12 meses, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 720.000.534/2022. 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 
Homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022 

Aprovo a proposta do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, homologando o Pregão Eletrônico nº 003/2022, cujo objeto é Contratação de Agente de Integração 
para DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO não obrigatório e supervisionado de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, educação profissional de ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos, para atendimento das necessidades dos projetos educacionais da Diretoria do Ensino Fundamental e 
departamentos da Fundação Municipal de Educação de Niterói, em favor da licitante UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, CNPJ nº 05.342.580/0001-
19, vencedora da disputa com o valor de R$ 2.351.712,00 (dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e doze reais). A despesa correrá à 
conta do Programa de Trabalho nº 204312.122.0145.6274, Código de Despesa nº 3390-30, Fonte 205. Processo Administrativo: 210/4559/2021. 

AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 049/2022 
A Fundação Municipal de Educação de Niterói torna público que será realizada Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico SRP, no dia 07 de fevereiro de 
2023, a partir das 10h30min, com início de disputa às 11h (horário de Brasília) através da plataforma Licitações-e (http://www.licitacoes-e.com.br) acessível 
através do nº 984082. O Pregão tem por objeto a aquisição de Brinquedos Itinerantes para a realização das atividades recreativas pedagógicas nas 
unidades escolares, conforme especificações constantes do ANEXO I - Termo de Referência do Objeto, relativo ao Processo nº210/11643/2022. O Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites http://www.licitacoes-e.com.br e http://www.educacaoniteroi.com.br. 

AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 047/2022 
A Fundação Municipal de Educação de Niterói torna público que será realizada Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico SRP, no dia 08 de fevereiro de 
2023, a partir das 10h30min, com início de disputa às 11h (horário de Brasília) através da plataforma Licitações-e (http://www.licitacoes-e.com.br ) acessível 
através do nº 984083. O Pregão tem por objeto a aquisição de Materiais de Arte para a realização das atividades pedagógicas nas unidades 
escolares, conforme especificações constantes do ANEXO I - Termo de Referência do Objeto, relativo ao Processo nº210/11644/2022. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis nos sites http://www.licitacoes-e.com.br e http://www.educacaoniteroi.com.br. 
 

O Presidente do CEC da UMEI Professora Margareth Flores, 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 professores e servidores lotados na UMEI, bem como pais e responsáveis por alunos devidamente 
matriculados nesta UMEI, para uma  Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 07/02/2023, às 08h, em primeira convocação e não havendo 
quórum conforme determinação do estatuto, às 8h30min, para a discussão e deliberação sobre os seguintes assuntos: 

 Constituição de novos membros do CEC; 


