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Na publicação do Termo Aditivo nº 004/2022 ao Termo de Contrato nº 018/2016, 
veiculado no Jornal “A Tribuna” e publicado em 11/05/2022, onde se lê:“....Processo 
Administrativo 210/0607/2021...”, leia-se: “...Processo Administrativo 
210/4244/2015 ...”  onde se lê:“....Processo: 210/4052/2010 e 210/2137/2021...”, 
leia-se: “...Processo Administrativo 210/4244/2015 ...”. 
 

Incluir na PORTARIA FME Nº 107/2022 – Progressão por Tempo de Serviço, Classe. 
Publicada em 14/01/2022, a matrícula: 

Matrícula Classe 

112359123 III 

Incluir na PORTARIA FME Nº 228/2020 - Progressão por Tempo de Serviço, Classe. 
Publicada em 08/02/2020, a matrícula: 

Matrícula Classe 

112343820 VI 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE 
PORTARIA Nº 122/2022 

Dispõe sobre a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº. 
01/2022, destinado à contratação temporária de médicos, por tempo determinado, 
para a Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), a fim de atuar no Programa 
Médico de Família (PMF) e no Consultório na Rua (CnR). 
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; 
Considerando os trabalhos realizados pela Diretoria de Gestão do Trabalho, Ensino e 
Produção do Conhecimento da FeSaúde, na organização do Processo Seletivo 
Simplificado; 
Considerando os trabalhos realizados pela Comissão de Análise de Títulos, instituída 
pela Portaria Nº 68 de 13/04/2022;  
Considerando a publicização do resultado final do Processo Seletivo Simplificado Nº 
01/2022 pela FeSaúde em sua página eletrônica 
https://fesaude.niteroi.rj.gov.br/processos-seletivos; 
RESOLVE: 
Art. 1º. HOMOLOGAR todas as fases do Processo Seletivo Simplificado para 
preenchimento de vagas de emprego e à formação de cadastro de reserva para o 
quadro de pessoal da FeSaúde, bem como o seu resultado final, apurado de acordo 
com os critérios constantes no Edital nº. 01/2022 e publicizado na página eletrônica 
da FeSaúde https://fesaude.niteroi.rj.gov.br/processos-seletivos. 
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
EXTRATO N.º: 021/2022 

Instrumento: Contrato FeSaúde n.º 011/2022; Partes: FUNDAÇÃO ESTATAL DE 
SAÚDE DE NITERÓI e a EMPRESA MPMEC ELETROMECÂNICA E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME; Objeto: Prestar serviço de implantação de reservatório 
superior e adequações hidráulicas na unidade PMF Viçoso Jardim; PRAZO: 90 
(noventa) dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município; Valor: 
Dá-se a este contrato o valor total de R$ 21.238,53 (vinte e um mil e duzentos e trinta 
e oito reais e cinquenta e três centavos); Verba: Natureza das Despesas: 
4.2.1.007.0005 – Serviços com Manutenção Predial; Fundamento: Lei n.º 8.666, de 
1993 e processo administrativo n.º 720/119/2022; Assinatura: 12 de maio de 2022 

EXTRATO Nº. 022/2022 - 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 720000119/2022, por estarem preenchidos todos os requisitos 
legais autorizadores, a fim de que seja realizada a aquisição de medicamentos com a 
empresa MPMEC ELETROMECÂNICA E CONSTRUÇÕES LTDA. ME, inscrita sob 
CNPJ nº. 06.175.803/0001-63, no valor total de R$ 21.238,53 (vinte e um mil e 
duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), para os serviços de 
engenharia para a implantação de reservatório e adequações hidráulicas no Módulo 
Médico da Família Viçoso Jardim (MPF VIÇOSO JARDIM). 

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará adequação do instrumento convocatório em virtude da publicação da 
Medida Provisória nº 1.108/2022 do dia 25/03/2022, que dispõe sobre o pagamento 
do auxílio alimentação e como consequência revoga o Pregão Eletrônico sob o nº 
01/2022, do tipo Menor Preço, pelo critério de julgamento por maior taxa de 
desconto percentual (Taxa Administrativa Negativa), cujo objeto era a 
contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e 
fornecimento de auxílios alimentação e refeição dos empregados da FeSaúde, 

relativo ao processo administrativo nº 720.000.001/2021.  
 

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN 
Ato do Presidente 

Port. 10/2022 - Exonerar, a pedido, FERNANDO BRANDÃO SOLANO DE 
MENDONÇA do cargo de Diretor de Produção Sala Nelson Pereira dos Santos, 
símbolo DG, da Fundação de Artes de Niterói. 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 035/2022 
Instrumento/espécie: Terceiro termo aditivo ao termo de compromisso de estágio; 
Partes do termo: Fundação de Arte de Niterói – FAN (parte concedente), Poliana de 
Alcantara Ribeiro (estagiário (a) / estudante) da UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE - UFF (Instituição de ensino / interveniente); Resumo do Objeto: 
terceiro termo aditivo referente à prorrogação por mais 3 (três) meses e 24 (vinte e 
quatro) dias do termo de compromisso de estágio REGISTRADO SOB O TERMO 
117/2020; Prazo de vigência do Termo: 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias; 
remuneração da bolsa auxílio pela contraprestação:  R$ 600,00 (seiscentos reais) 
mensais e auxílio transporte mensal de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), 
perfazendo o valor total do Termo: R$ 2.872,80 (dois mil, oitocentos e setenta e dois 
reais e oitenta centavos) referente à bolsa e ao auxílio transporte; Fundamentação 
Legal: Lei Federal nº 11788/08; Processo Administrativo/FAN/220003334/2020. 
Dotação orçamentária: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036, FONTE DE 
RECURSO: 138, PROGRAMA DE TRABALHO: 414141221456274, nota de 
Empenho n°: 074/2022, data: 24/01/2022, no valor de R$ 3.024,00 (três mil e vinte e 

Publicado em 14 de maio de 2022
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