
 

 

de13 de janeiro  2012 , pelo Regimento da 8ª Conferencia Municipal de Saúde ; De 
acordo com as Resoluções do Conselho Nacional nº453,de 10 de maio de 2012 e 
nº554, de 15 de Setembro de 2017. 
CONSIDERANDO as discussões em curso no âmbito do CMS para adequar a sua 
composição aos termos da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, e nº 554, de 
15 de setembro de 2017, do Conselho Nacional de Saúde (CNS); 
Considerando que o CMS-NIT deliberou na reunião ordinária do dia  19 de julho de 

2021, prorrogar o mandato dos atuais membros (quadriênio 2016/2020), até Outubro 
do ano de 2021.  
RESOLVE : 

Art. 1º - Prorrogar a Gestão atual deste Conselho quadriênio 2016-2020, assim 
assegurando a todas as entidades representadas neste Conselho.- Mandato tampão 
- O motivo é a reformulação da Lei do Conselho, que está sendo revisada e após 
deliberação do Pleno encaminhada a  Procuradoria Geral do Município para 
considerações e sucessivamente encaminhada para aprovação e homologação na 
Câmara Municipal. Esta determinação se dá por conta da pandemia do COVID-19 e 
assim este Mandato Tampão terá prazo até outubro de 2021. Sendo assim 
aguardamos a mudança e aprovação da Lei para realizar todo o processo de Eleição 
da Nova Gestão do Conselho Municipal de Saúde.   
Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ATOS DO PRESIDENTE 

PORTARIA FME Nº. 622 /2021 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais,  
RESOLVE: 
Fica desconstituída a Portaria FME/274/2015, de 23/03/2015, publicada em 27 de 
março de 2015 que aposentou Leci Serra Brasil Rodrigues dos Santos, no cargo de 
Supervisor Educacional ESP VI, matrícula 11222.970-6 do Quadro Permanente, 
conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Referência: Processo nº 210/0975/2015. 

EQUIPE DO PREGÃO/CPL 
AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 002/2021 COM SRP 

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico com Sistema 
de Registro de Preços, em Sessão Pública a partir das 10:00 horas (horário de 
Brasília - DF) do dia 04 de Agosto de 2021, através do site http://www.licitacoes-
e.com.br sob o identificador/licitação no portal nº 885287. O presente Pregão tem por 
objeto aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na elaboração do 
Cardápio Escolar das Unidades Escolares, Projetos e Instituições Filantrópicas da 
Rede Municipal de Niterói, conforme especificações constantes do ANEXO III - 
Termo de Referência do Objeto, relativo ao Processo nº210/0259/2021. O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis nos sites http://www.licitacoes-e.com.br e 
http://www.educacaoniteroi.com.br. 

AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 003/2021 COM SRP 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico com Sistema 
de Registro de Preços, em Sessão Pública a partir das 11:00 horas (horário de 
Brasília - DF) do dia 06 de Agosto de 2021, através do site http://www.licitacoes-
e.com.br sob o identificador/licitação no portal nº 885298. O presente Pregão tem por 
objeto aquisição de gêneros alimentícios (CARNES) para complementação do 
Cardápio Escolar das Unidades Escolares, Projetos e Instituições Filantrópicas da 
Rede Municipal de Niterói, conforme especificações constantes do ANEXO III - 
Termo de Referência do Objeto, relativo ao Processo nº210/0206/2021. O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis nos sites http://www.licitacoes-e.com.br e 
http://www.educacaoniteroi.com.br. 

AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 004/2021 COM SRP 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico com Sistema 
de Registro de Preços, em Sessão Pública a partir das 11:00 horas (horário de 
Brasília - DF) do dia 09 de Agosto de 2021, através do site http://www.licitacoes-
e.com.br sob o identificador/licitação no portal nº 885303. O presente Pregão tem por 
objeto aquisição de gêneros alimentícios (PEIXE) para complementação do Cardápio 
Escolar das Unidades Escolares, Projetos e Instituições Filantrópicas da Rede 
Municipal de Niterói, conforme especificações constantes do ANEXO III - Termo de 
Referência do Objeto, relativo ao Processo nº210/0218/2021. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis nos sites http://www.licitacoes-e.com.br e 
http://www.educacaoniteroi.com.br. 

COMISSÃO DE CHAMADA PUBLICA 
AVISO – CHAMADA PUBLICA/AGRICULTURA FAMILIAR  

N. º 01/2021 
A Presidente da Comissão, no uso de suas atribuições, informa que a Sessão 
Pública de realização da chamada publica supra, será no dia 11 de Agosto de 2021, 
às 11:00 h no Auditório Amauri Pereira, situado na Rua Visconde de Uruguai nº 414 – 
Centro – Niterói-RJ. A presente Chamada Publica tem por objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural para 
alimentação escolar das Unidades da Rede Municipal de Ensino/FME, conforme 
especificações constantes da Proposta Detalhe e do Termo de Referência. O Edital 
poderá ser retirado no endereço eletrônico http://www.educacaoniteroi.com.br, e 
com envio do recibo de retirada para o email: licitacao@educacao.niteroi.rj.gov.br. 

EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA- AGRICULTURA FAMILIAR 01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/4719/2020 
MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA 
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/08/2021 

HORÁRIO: 11:00h 
LOCAL: RUA VISCONDE DE URUGUAI, 414 – CENTRO DE NITERÓI-RJ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitacao@educaçao.niteroi.rj.gov.br 
Site: www.educacaoniteroi.com.br 

A Fundação Municipal de Educação de Niterói, com sede Rua Visconde de Uruguai, 
nº. 414, bairro Centro, Niterói/RJ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
em Dispensa de Licitação, art.14, §1º da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, na Resolução 
CD/FNDE nº 06 de 08 de Maio de 2020 e Alteração da Resolução/ CD/FNDE nº 20 

     D.O  -  JORNAL  A TRIBUNA
   Niterói, 23/07/2021
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