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retinóicos  de  uso sistêmico serviços  farmacêuticos,  aplicação  de  
medicamentos  injetáveis,  medidas  de  glicemia  capilar  e  pressão  arterial,  
colocação  de  brincos, comercio  de  cosméticos,  artigos  de  higiene  e  
perfumaria  e  alimentos  permitidos  pela  legislação  vigente. 
Drogaria  Movida  Ltda.   Rua  Gavião  Peixoto  236  -  Icaraí  -  Niterói  Rj.  Cnpj. 
40.942.761/0001-87. N° Processo. 200003496/22. Atividade. Drogaria  com  
dispensação  de  medicamentos,  sujeitos  a  controle  especial  pela  port. 
344/98, e retinóicos  de uso  sistêmico, prestação  de  serviços  farmacêuticos, 
aplicação  de  medicamentos  injetáveis, medidas  de  glicemia  capilar  e  
pressão  arterial,  colocação  de  brincos,  e  com  comercio  de  cosméticos,  
correlatos,  artigos  de  higiene,  perfumes  e  alimentos  permitidos  pela  
legislação  vigente. 
Farmacia   Lopes  &  Ferreira  Ltda-Me.  Rua  Tavares  de  Macedo  117 / 104  -  
Icaraí  -  Niterói  Rj.Cnpj. 03.229.752/0001-17.N° Processo.200003495/22.Atividade. 
Farmacia  com  dispensação de medicamentos, inclusive sujeitos a controle 
especial e  retinóides  de  uso  sistêmico, e  com  comercio  de  cosméticos,  
perfumes,  produtos  de  higiene,  correlatos  e  alimentos  permitidos  pela  
legislação  vigente. 
Drogaria  Executiva  Ltda Epp.  Rua  Moreira  Cesar  296  lojas 102  -  Icaraí  -  
Niterói  Rj.  Cnpj. 29.493.842/0001-04.  N° Processo. 200003494/22. Atividade. 
Drogaria  com  dispensação  de  medicamentos,  sujeitos  a  controle especial  
pela  port.344/98,  inclusive  com  retinóicos  de  uso  sistêmico, prestação  de  
serviços  farmacêuticos, aplicação  de  medicamentos  injetáveis,  medidas  de  
glicemia  capilar  e  pressão  arterial,  colocação  de  brincos,  e  com  comercio  
de  cosméticos,  correlatos,  artigos  de  higiene, perfumes  e  alimentos  
permitidos  pela  legislação  vigente.  
Drogaria  K207  Ltda.   Av.  Amaral  Peixoto  207  loja  106  -  Centro  -  Niterói  Rj.  
Cnpj., 20.460.235/0001-73. N° Processo. 200003493/22. Atividade. Drogaria  com  
dispensação  de  medicamentos,  inclusive  sujeitos  a  controle  especial  e  
retinóides  de  uso  sistêmico  e com comercio  de  cosméticos,  correlatos,  
artigos  de  higiene  e  perfumaria  e  alimentos  permitidos  pela  legislação  
vigente. 
Drogaria  Momenta  Ltda-Epp.   Av. Ewerton  Xavier  391  loja  101  -  Maravista  -  
Niterói  Rj.  Cnpj. 27.643.695/0001-86. N° Processo. 200003504/22. Atividade. 
Drogaria  com  dispensação  de  medicamentos,  inclusive  sujeitos  a  controle  
especial  e  com  comercio  de  cosméticos,  correlatos, artigos  de  higiene  e  
perfumaria  e  alimentos  permitidos  pela  legislação  vigente  e  com  
prestação  de  serviços  farmacêuticos, aplicação  de  medicamentos  
injetáveis,  medidas  de  glicemia  capilar  e  de  pressão  arterial, atenção  
farmacêutica  e  colocação  de  brincos. 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO 

ARTº. 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 
A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 04/2022, através de 
Sistema de Registro de Preços, 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 12 de maio de 2022, através do site 
www.gov.br/compras, objetivando a aquisição de utensílios domésticos pelo prazo 
de 12 meses, com valor estimado de R$ 67.864,30 conforme as especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, relativo ao processo 
administrativo nº 720.000.146/2021. 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 

PORTARIA FME Nº. 543/2022 - Aposentar, a contar de 02/02/2022, de acordo com o 
inciso IX do Artigo 89, inciso II do § 1º do Artigo 40 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, Artigo 1º da Lei n° 10887/04, publicada em 18/06/2004 
e a Lei n° 3615/2021 de 28/07/2021, Mariza Correa Kitzinger no cargo de Professor I 
ESP IV matrícula nº. 11233.638-6 do Quadro Permanente de Pessoal desta 
Fundação. Referência: Processo nº. 210003413/2022. 

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Ficam fixados a contar de 02/02/2022, os proventos mensais de Mariza Correa 
Kitzinger aposentada pela Portaria FME nº. 543/2022, de 25/04/2022, no cargo de 
Professor I ESP IV matrícula 11233.638-6 conforme as parcelas abaixo 

discriminadas: 
8125/10950 dias do valor total dos proventos: de acordo com o Artigo 1º da Lei 
Federal nº. 10.887/04, publicada em 18/06/2004................................. R$ 3507,84  
                                Total...................................R$ 3507,84 
PORTARIA FME Nº. 544/2022 - APOSENTAR, de acordo com o Artigo 3º da 
Emenda Constitucional nº 47/05 publicada em 06/07/2005, e a Lei n° 3615/2021 de 
28/07/2021, Maria da Graça Teixeira Braga da Motta no cargo de Professor I NM VI, 
matrícula nº. 11226.037-0, do Quadro Permanente de Pessoal desta Fundação. 
Referência: Processo nº. 210005124/2022. 

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Ficam fixados os proventos mensais de Maria da Graça Teixeira Braga da Motta 
aposentada pela Portaria FME/544/2022, de 25/04/2022, no cargo de Professor I 
NM VI, matrícula nº. 11226.037-0 conforme as parcelas abaixo discriminadas: 
VENCIMENTO DO CARGO – de acordo com a Lei. n.º 3615/2021 de 28/07/2021. 
..................................................... R$ 2882,70 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 35% (trinta e cinco por cento) – 
calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, de acordo com o inciso I do artigo 
98 da Lei nº. 531/85 de 18/01/1985....................................................R$ 1008,94 

PARCELA DE DIREITO PESSOAL 

 Parágrafo único do artigo 3º da Lei n.º 1101/92, publicada em 
10/08/1992..............................................R$ 0,38 

Publicado no DOM em 30/04/2022
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