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resolve exonerar Christiane Corrêa da Silva, matrícula nº 1103-7,  do cargo de 
Supervisor N III, a contar de 20 de maio de 2022. 
PORT. DG Nº 141 DE 03 DE JUNHO DE 2022. 

Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão de Análise de 
Títulos, dos candidatos inscritos para concorrer às vagas de médico do Programa 
Médico de Família - Edital de Convocação – Processo Seletivo Simplificado Nº 
02/2022, da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde). 
A DIRETORA GERAL da FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - 
FESAÚDE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.133, de 13 de abril de 2015 e pelo Decreto Municipal nº. 14.107/2021, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar e nomear os membros a seguir mencionados, para, sob a 
presidência da primeira, compor a Comissão de Análise de Títulos, dos candidatos 
inscritos para concorrer às vagas de médico do Programa Médico de Família, 
conforme Edital de Convocação – Processo Seletivo Simplificado Nº 02/2022, da 
Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde). 
Art. 2º. Compor a Comissão de Análise de Títulos – Edital de Convocação 

Nº 02/2022, da 
FeSaúde com os seguintes membros: 
1. Renata Porto - Diretora de Gestão do Trabalho, Ensino e Produção do 
Conhecimento (presidente) 

2. Pedro Andrade Sá Correa - RT Institucional Médico (membro) 
3. Priscila Gonçalves Vaz - Supervisora N IV (membro) 
4. Ana Paula Alves Gregório - Coordenadora N II (membro) 
5. Maria Helena Morais Silva - Analista Administrativo (membro) 
Art. 3º. À comissão compete a análise dos títulos apresentados pelos candidatos 
inscritos para as vagas de médico, que constitui etapa do processo seletivo 
simplificado, de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no Edital de 
Convocação Nº 02/2022 da FeSaúde. 
Art. 4º. A presente Comissão não contará com suplentes, podendo exercer suas 
funções com a participação, de três dos seus membros. 
Art.5º. Compete ao presidente desta comissão solicitar junto à Diretoria Geral todos os 

recursos materiais, humanos e financeiros necessários à consecução do objetivo 
desta Portaria. 
Art.6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 03/2022, que visa à formação de Ata de Registro de Preços para a 
aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da FeSaúde, 
durante o período de 12 meses, adjudicando a(s) empresa(s): SHAPER DO BRASIL 
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 07.692.391/0001-00, pelo valor de 
R$ 9.991,20 (nove mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos), a 
empresa VIPE COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 17.526.067/0001-67, pelo valor de 
R$ 11.493,60 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), a 
empresa IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 
24.330.719/0001-49, pelo valor de R$ 1.434,00 (mil quatrocentos e trinta e  quatro 
reais),  a empresa JJA BRASIZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 
SERVICOS DE REFORMAS EIRELI, CNPJ nº 26.649.615/0001-37, pelo valor de 
R$ 2.116,80 (dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos), a empresa HPS 
CLEAN MATERIAIS E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 35.772.303/0001-07, pelo valor 
de R$ 6.462,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), a empresa TOUT 
VEDE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº 39.418.155/0001-88, pelo valor de 
R$ 10.538,40 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) e a 
empresa ROSELI SOARES MERIN PINHEIRO , CNPJ nº 44.242.047/0001-37, pelo 
valor de R$ 2.131,20 (dois mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos)  conforme 
condições estabelecidas no Edital e seu Anexo I – Termo de Referência. Processo 
Administrativo: 720.000.136/2021. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 04/2022, que visa à formação de Ata de Registro de Preços para a 
aquisição de utensílios domésticos, para atender as necessidades da FeSaúde, 
durante o período de 12 meses, adjudicando a(s) empresa(s): COLD CENTER 
BALCOES BALANCAS E MIUDEZAS LTDA, CNPJ nº 00.886.392/0001-38, pelo valor 
de R$ 3.317,60 (três mil, trezentos e dezessete reais e sessenta centavos), a 
empresa SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ nº 
07.665.456/0001-10, pelo valor de R$ 2.847,80 (dois mil, oitocentos e quarenta e 
sete reais e oitenta centavos), a empresa SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, 
CNPJ nº 10.614.788/0001-80, pelo valor de R$ 4.395,30 (quatro mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e trinta centavos),  a empresa CRYSTALLAB COMERCIO DE 
ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ nº 33.599.681/0001-05, pelo valor 
de R$  7.727,60 (sete mil, setecentos e vinte sete reais e sessenta centavos), e a 
empresa Y S COMERCIO DE PAPELARIA, CNPJ nº 36.310.930/0001-99, pelo valor 
de R$ 6.564,80 (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), 
conforme condições estabelecidas no Edital e seu Anexo I – Termo de Referência. 
Processo Administrativo: 720.000.146/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 06/2022, do tipo Menor 
Preço, pelo critério de julgamento por maior taxa de desconto percentual (Taxa 
de Administração) em sessão pública eletrônica a partir das 10:00 horas (horário 
de Brasília-DF) do dia 15 de junho de 2022, através do site www.gov.br/compras, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de  
gerenciamento e fornecimento de auxílios alimentação e refeição dos 
empregados da FeSaúde pelo prazo de 12 meses, conforme as especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Objeto, relativo ao processo 
administrativo nº 720.000.001/2021. 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 
Atos do Presidente 

Publicação DOM 03 de junho de 2022.
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