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16.576.709/0001-70, no valor total de compra em R$ 1.650,24 (hum mil e seiscentos e 
cinquenta reais e vinte e quatro centavos), para atender o Serviço de Residência 
Terapêutica PAC, sob a gestão da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde). 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico n° 
25/2022, referente a registro de preços para a aquisição de galão de água mineral, 
adjudicando os itens 1 e 2 à empresa ÁGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA, CNPJ 
n° 09.176.323/0001-05, pelo valor total de R$ 244.351,12 (duzentos e quarenta e quatro 
mil e trezentos e cinquenta e um reais e doze centavos), conforme condições 
estabelecidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência. Processo Administrativo: 
720.000.162/2022. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 
A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 29/2022, do tipo Menor 
Preço, pelo critério de julgamento por menor preço global por lote em sessão pública 
eletrônica a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 09 de novembro de 
2022, através do site www.gov.br/compras, objetivando a contratação de empresa 
especializada em serviços gráficos para impressão, blocagem e separação dos 
blocos para atender as necessidades de toda a Rede de Atenção à Saúde geridas 
pela Fesaúde, pelo prazo de 12 meses, conforme as especificações constantes do Anexo 
I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 720.000.169/2021. O Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras 
e www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 30/2022, 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 10 de novembro de 
2022, através do site www.gov.br/compras, objetivando a aquisição de 
eletrodomésticos para atender os Módulos do Médico de Família – MMF, geridos 
pela FeSaúde, bem como as unidades administrativas da FeSaúde, pelo prazo de 12 

meses, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, relativo 
ao processo administrativo nº 720.000.453/2022. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e www.niteroi.rj.gov.br - 
Licitações FeSaúde. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 
A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 31/2022, 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 17 de novembro de 
2022, através do site www.gov.br/compras, a aquisição de utensílios para atender os 
Módulos do Médico de Família – MMF, geridos pela FeSaúde, bem como as 
unidades administrativas da FeSaúde, pelo prazo de 12 meses, conforme as 
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo 
administrativo nº 720.000.456/2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
endereços eletrônicos www.gov.br/compras e www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
EXTRATO N.º: 148/2022; INSTRUMENTO: Contrato FeSaúde n.º 040/2022; PARTES: 
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI e a MEGA MEDICAL RIO EIRELI, CNPJ 
nº 28.823.187/0001-42; OBJETO: Aquisição, de diversos insumos e materiais 
laboratoriais, em caráter emergencial, para atender as unidades do Programa Médico de 
Família, sob a gestão da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), na forma do 
Termo de Referência; PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura 
deste instrumento; VALOR: Dá-se a este contrato o valor total de R$ 11.416,50 (onze mil 
quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos); VERBA: 02.07.03 – Materiais 
Hospitalares Médicos/Odontológicos; FUNDAMENTO: Lei n.º 8.666, de 1993, bem como 
pelo processo administrativo n.º 720/403/2022; ASSINATURA: 13 de outubro de 2022. 
EXTRATO N.º: 149/2022; INSTRUMENTO: Contrato FeSaúde n.º 041/2022; PARTES: 
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI e a ARC FONTOURA INDÚSTRIA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 16.599.555/0001-31; OBJETO: 
Aquisição, de diversos insumos e materiais laboratoriais, em caráter emergencial, para 
atender as unidades do Programa Médico de Família, sob a gestão da Fundação Estatal 
de Saúde de Niterói (FeSaúde), na forma do Termo de Referência; PRAZO: 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento; VALOR: Dá-se a este 
contrato o valor total de R$ 213.020,40 (duzentos treze mil e vinte reais e quarenta 
centavos); VERBA: 02.07.03 – Materiais Hospitalares Médicos/Odontológicos; 
FUNDAMENTO: Lei n.º 8.666, de 1993, bem como pelo processo administrativo n.º 
720/403/2022; ASSINATURA: 14 de outubro de 2022. 

EXTRATO Nº. 162/2022 - 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 720000403/2022, por estarem preenchidos todos os requisitos legais 
autorizadores, a fim de que seja a aquisição emergencial de tubos para exames 
laboratoriais com as empresas (i) MEGA MEDICAL RIO EIRELI, CNPJ nº 
28.823.187/0001-42, em R$ 11.416,50 (onze mil e quatrocentos e dezesseis reais e 
cinquenta centavos); (ii) ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E 
REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ nº 16.599.555/0001-31, em R$ 213.020,40 (duzentos 
e treze mil e vinte reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de compra em 
R$ 224.436,90 (duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa 
centavos), para atender as 44 unidades do Programa Médico de Família e as 04 (quatro) 
unidades da Rede de Atenção Psicossocial, sob a gestão da Fundação Estatal de Saúde 
de Niterói (FeSaúde). 

EXTRATO Nº. 162/2022 - 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 720000403/2022, por estarem preenchidos todos os requisitos legais 
autorizadores, a fim de que seja a aquisição emergencial de tubos para exames 
laboratoriais com as empresas (i) MEGA MEDICAL RIO EIRELI, CNPJ nº 
28.823.187/0001-42, em R$ 11.416,50 (onze mil e quatrocentos e dezesseis reais e 
cinquenta centavos); (ii) ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E 
REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ nº 16.599.555/0001-31, em R$ 213.020,40 (duzentos 
e treze mil e vinte reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de compra em 
R$ 224.436,90 (duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa 
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