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presente CORRIGENDA, tendo em vista o contido no processo administrativo nº. 
200/4576/2022 a fim de alterar o numero do processo contido no Contrato 72/2022 e no 
extrato n.º 196/2022, da seguinte forma: 
No Contrato nº 72/2022: onde se lê: “Processo Administrativo n.º 200/4756/2022”, leia-se: 
“Processo Administrativo n.º 200/4576/2022” 
e 
No Extrato n° 196/2022: onde se lê: “FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93, bem como o 
processo administrativo nº 200/4756/2022.”, leia-se: “FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93, 
bem como o processo administrativo nº 200/4576/2022.” 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE 
REMARCAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 02/2023, do tipo menor preço 
por item, em sessão pública eletrônica a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF) do 
dia 16 de janeiro de 2023, através do site www.gov.br/compras, objetivando a contratação 
de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão 
magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip e respectivas recargas de 
créditos mensais, em quantidade e frequência fixa, que permitam a aquisição de alimentos 
destinados ao abastecimento do Serviço de Residência Terapêutica – SRT da Fundação 
Estatal de Saúde do Município de Niterói – FeSaúde, conforme as especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Objeto, relativo ao processo 
administrativo nº 720.000.336/2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
endereços eletrônicos www.gov.br/compras e www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP nº 26/2022, que visa à formação de Ata de Registro de Preços para a aquisição de 
materiais de limpeza, para atender as necessidades da FeSaúde, durante o período de 
12 meses, adjudicando a(s) empresa(s): MHS COMERCIO E SERVICOS DE 
INFORMATICA EIRELI, CNPJ nº 13.561.135/0001-78, para o item 5, pelo valor de         
R$ 1.406,08 (mil e quatrocentos e seis reais e oito centavos); VIPE COMERCIAL EIRELI, 
CNPJ nº 17.526.067/0001-67, para o item 2, pelo valor de R$ 9.566,50 (nove mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos); SHERIDAN RIO COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 19.932.323/0001-41, para os itens 1, 9, 11 e 14, pelo valor 
de R$ 19.000,39 (dezenove mil reais e trinta e nove centavos); ALNETTO COMERCIAL E 
SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 27.039.914/0001-12, para o item 6, pelo valor de               
R$ 802,80 (oitocentos e dois reais e oitenta centavos); C&W COMERCIO EM GERAL 
EIRELI, CNPJ nº 30.557.974/0001-31, para o item 4, pelo valor de R$ 4.547,10 (quarto 
mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dez centavos); J M GOL COMERCIO 
REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 31.371.075/0001-02, para o item 3, pelo valor de 
R$ 127.670,40 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos); 
RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA, CNPJ nº 32.254.391/0001-67, para os itens 8 e 
13, pelo valor de R$ 7.905,90 (sete mil, novecentos e cinco reais e noventa centavos); J L 
H K DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 
34.142.411/0001-33, para os itens 10 e 12, pelo valor de R$ 16.021,52 (dezesseis mil, 
vinte e um reais e cinquenta e dois centavos); e MMK TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA, CNPJ nº 41.414.135/0001-
80, para o item 15, pelo valor de R$ 2.854,40 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quarto 
reais e quarenta centavos), conforme condições estabelecidas no Edital e seu Anexo I – 
Termo de Referência. Processo Administrativo: 720.000.342/2022. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP nº 35/2022, que visa à formação de Ata de Registro de Preços para a aquisição de 
materiais de oficina, para atender as necessidades da FeSaúde, durante o período de 12 

meses, adjudicando a(s) empresa(s): TEIXEIRA & RAMOS LTDA, CNPJ nº 
12.762.864/0001-20, para os itens 42, 44, 46 e 48, pelo valor de R$ 3.007,16 (três mil e 
sete reais e dezesseis centavos); INDUSTRIA FENIX CORTE A  LASER EIRELI, CNPJ nº 
13.759.849/0001-95, para os itens 2, 9 e 10, pelo valor de R$ 4.252,80 (quatro mil, 
duzentos  e cinquenta e dois reais e oitenta centavos); P L BACILI ASSESSORIA 
VENDAS E SERVICOS, CNPJ nº 17.007.391/0001-79, para os itens  15 , 59, 62, 63 , 64, 
65, 66, 67, 68 e 69, pelo valor de R$ 17.981,40 (dezessete mil, novecentos e oitenta e um 
reais e quarenta centavos); VIPE COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 17.526.067/0001-67, 
para os itens 49, 50, 54 , 55 e 56, pelo valor de R$ 2.056,84 (dois mil e cinquenta e seis 
reais e oitenta e quatro centavos); MOLDURAS PEREIRA LTDA, CNPJ nº 
17.989.977/0001-86, para o item 3, pelo valor de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e 
oitenta reais); e VALTER MARQUES FILHO, CNPJ nº 47.101.015/0001-00, para os itens 
1, 38, 41, 43,  45, 47 e 58, pelo valor de R$ 8.303,76 (oito mil, trezentos e três reais e 
setenta seis centavos), conforme condições estabelecidas no Edital e seu Anexo I – 
Termo de Referência. Processo Administrativo: 720.000.095/2021. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITEROI 
Aviso do Pregão Eletrônico nº 045/2022 

A Fundação Municipal de Educação de Niterói torna público que será realizada licitação, 
na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 19 de janeiro de 2023 a partir das 10h30min, 
com início da disputa às 11h (horário de Brasília), na plataforma Licitações-e 
(http://www.licitacoes-e.com.br), acessível através do nº 981119. O Pregão tem por objeto 
a a aquisição de Gêneros Alimentícios para do cardápio Escolar das Unidades 
Escolares, Instituições Filantrópicas e Projetos da Rede Municipal de Niterói, conforme as 
especificações constantes no Edital nº 045/2022 e seus Anexos, relativo ao processo nº 
210/08889/2021. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na plataforma Licitações-e e 
no site http://www.educacaoniteroi.com.br/licitacoes a partir do dia 09 de janeiro de 2023, 
data do início do acolhimento das propostas. 

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN 
ATOS DO PRESIDENTE 

PORTARIA Nº 001/2023- Considera exonerada, a contar de 01/01/2023, ROBERTA 
CRISTINA MARTINS do cargo em comissão de Diretor de Cidadania, Diversidade e 

Territórios, símbolo DD, da Fundação de Arte de Niterói - FAN. 
 

Processo n° 220/002041/2020– Deferido 
 

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO- NELTUR 
PORTARIA Nº01/2023- Dispensar, a contar de 02.01.2023- RAPHAEL WILLMER DE 
ALMEIDA- na Função de Confiança de Assistente, símbolo “FC2” da Diretoria de Turismo. 
 


