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Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as 
disposições em sentido contrário. 

EXTRATO N.º: 88/2022. 
INSTRUMENTO: Termo Aditivo n.º 33/2022. 
PARTES: Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Niterói – APAE; PARTES QUE ASSINARAM O 
INSTRUMENTO: Rodrigo Alves Torres Oliveira e Sonia Maria Monteiro Saraiva dos 
Anjos; OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de 
vigência do Convênio nº 02/2021, que tem por objeto a utilização dos recursos 
financeiros repassados a título de emenda parlamentar, consoante definido na 
Portaria MS nº 2.054, de 10 de agosto de 2020, para cobrir despesas com o custeio 
da CONVENENTE, em conformidade com o previsto na Portaria GM/MS nº 488, de 
23 de março de 2020 e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela 
CONCEDENTE; PRAZO: 04 (quatro) meses, a contar da assinatura do instrumento. 
VALOR TOTAL: Sem ônus; FUNDAMENTO: Lei n.° 8.666/93, Portaria MS nº 2.054, 
de 10/08/2020, Portaria GM/MS nº 488, de 23/03/2020 bem como o Processo 
Administrativo n.º 200/10003/2020; DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2022. 

EXTRATO N.º: 85/2022 
INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n.º 09/2022; PARTES: Fundação 
Municipal de Saúde de Niterói e Egs Elevadores Eireli; PARTES QUE ASSINARAM 
O INSTRUMENTO: Rodrigo Alves Torres Oliveira e Edilson Gomes dos Santos; 
OBJETO: Constitui objeto deste TERMO DE AJUSTE DE CONTAS o pagamento à 
EGS pela prestação de serviços de reparo e manutenção preventiva e corretiva de 
elevadores, com fornecimento de peças e demais materiais necessários à execução 
do serviço, no período de agosto a dezembro de 2020 e fevereiro a maio de 2021, 
conforme discriminado no Processo Administrativo n.º 200/10126/2020; VALOR: 
R$ 212.504,04 (duzentos e doze mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos); 
VERBA: Programa de Trabalho n.º 2543.04.122.0145.4192, Código de Despesa n.º 
33.39.09.20, Fonte n.º 538, Nota de Empenho n.º 000352/2022; FUNDAMENTO: Lei 
n.º 8.666/93, bem como os Processos Administrativos n.º 200/10126/2020; 
ASSINATURA: 27 de maio de 2022. 
020/0836/2022 - ARQUIVADO 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE 
EXTRATO Nº. 029/2022 – REVOGAÇÃO DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Revogo o Ato de Dispensa de Licitação, no bojo do Extrato nº. 026/2022, publicado 
no dia 25 de maio de 2022, na página 12, do Diário Oficial do Município de Niterói. 

EXTRATO Nº. 030/2022 - ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nos termos do art. 26, caput, da Lei nº. 8.666/93, RATIFICO A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93 e no Processo 

Administrativo nº. 720.000.133/2022, por estarem preenchidos todos os requisitos 
legais autorizadores, a fim de que seja realizada a aquisição de medicamentos 
controlados com as empresas HOSPIVIDA LTDA, CNPJ nº. 12.057.503/0001-82; 
MAMEDICO CIRURGICO LTDA, CNPJ nº. 00.823.255/0001-54; DIMASTER - 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 02.520.829/0001-
40; e MEGA MEDICAL RIO EIRELI, CNPJ nº. 28.823.187/0001-42, no valor total de 
R$ 79.874,60 (setenta e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta 
centavos), para atender a Rede de Atenção Psicossocial do Município de Niterói 
(RAPS/Niterói), sob a gestão da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde). 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 12/2022, do tipo Menor 
Preço, pelo critério de julgamento por menor preço global em sessão pública 
eletrônica a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 22 de junho de 
2022, através do site www.gov.br/compras, objetivando a contratação de Software 
ERP (Enterprise Resource Planning), incluindo licenciamento de uso de 
sistemas integrados para a gestão de compras, gestão de estoques e 
patrimônio, gestão contábil e financeira, e gestão de contratos pelo prazo de 12 
meses, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do 
Objeto, relativo ao processo administrativo nº 720.000.030/2021. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e 
www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 
Corrigenda 
Na Publicação do dia 25 de maio de 2022, onde se lê: Portaria 127/2022- Helene do 
Carmo Gomes, leia-se: Portaria 121/2022- Helene do Carmo Gomes 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Atos do Presidente 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, no 
uso de suas competências, pelos fundamentos expostos nos autos do processo 
administrativo nº 210/7722/2021, RESOLVE, estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, conforme disposto no artigo 87, §2º, da Lei nº 8.666/93, de forma a respeitar as 
garantias de ampla defesa e do contraditório, e, NOTIFICA a empresa COMERCIAL 
MILANO BRASIL, situada na estrada velha do pilar, nº 1086 – Chácaras Rio-
Petrópolis, Duque de Caxias / RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.920.177/0001-79, 
a cumprir suas obrigações firmadas junto a Fundação Municipal de Educação de 
Niterói ou apresentar suas justificativas para recusa injustificada na assinatura do 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pela Administração, sob pena de caracterização descumprimento total da obrigação, 
conforme disposto no artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e no 
artigo 49, inciso I do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019; no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação em Diário Oficial do 
Município de Niterói. As documentações deverão ser encaminhadas ao Órgão 
Gerenciador da FME, já suas justificativas deverão ser encaminhadas por escrito e 
entregue, presencialmente ou via correios, aos cuidados da Presidência da FME. 
Destaca-se que os autos do citado processo estão com vista franqueada a essa 
empresa bem como permanece à disposição da mesma para acesso dos autos na 
íntegra, em conformidade com o disposto no § 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.  
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, no 
uso de suas competências, pelos fundamentos expostos nos autos do processo 
administrativo nº 210/7724/2021, RESOLVE, estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, conforme disposto no artigo 87, §2º, da Lei nº 8.666/93, de forma a respeitar as 

Publicação DOM 08 de junho de 2022.
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