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primeira convocação e, não havendo número legal de participantes, conforme 
indicação estatutária, às 08h30min., em segunda e última convocação, com qualquer 
número de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: 

 Prestação de contas do PDDE; 

 Consulta Direta à Comunidade Escolar (biênio 22/23); 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da E.M. Prof. André Trouche, no uso de suas atribuições e em 
conformidade com o Artigo 8º. Parágrafos 1 e 2 do Estatuto deste Conselho Escola 
Comunidade convoca a comunidade escolar para participar da Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada na sede da Unidade Escolar, localizada na Rua Luiz 
Palmier, 100, Barreto, Niterói, no dia 21 de dezembro de 2021, às 09h, em primeira 
convocação e, não havendo número legal de participantes, conforme indicação 
estatutária, às 09h30min., em segunda e última convocação, com qualquer número 
de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: 

 Prestação de contas dos recursos do PDDE; 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da E.M. Prof. Paulo de Almeida Campos, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o Artigo 8º. Parágrafos 1 e 2 do Estatuto deste 
Conselho Escola Comunidade convoca professores, pais de alunos, alunos maiores 
e servidores da U.E., bem como quaisquer membros da comunidade interessados 
em prestar serviços à referida escola, ou acompanhar o desenvolvimento de suas 
atividades pedagógicas, administrativas e financeiras para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Unidade Escolar, com 
transmissão ao vivo pelo Google Meet, no dia 14 de dezembro de 2021, às 10h, em 
primeira convocação e, não havendo número legal de participantes, conforme 
indicação estatutária, às 10h30min, em segunda e última convocação, com qualquer 
número de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: 

 Prestação de contas do PDDE/2021; 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da UMEI Maria Vitória Ayres Neves, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o Artigo 8º. Parágrafos 1 e 2 do Estatuto deste 
Conselho Escola Comunidade convoca a comunidade escolar para participar da 
Assembleia Geral Ordinária, que excepcionalmente, devido a pandemia do COVID 
19, será realizada através da plataforma Google Meet, no dia 16 de dezembro de 
2021, às 15h, em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes, 
conforme indicação estatutária, às 15h30min, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: 

 Prestação de contas do PDDE Básico; PDDE Emergencial e Programa 
Educação Conectada; 

 Encerramento do ano letivo 2021; 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da UMEI Zilda Arns Neumann, no uso de suas atribuições e 
em conformidade com o Artigo 8º. Parágrafos 1 e 2 do Estatuto deste Conselho 
Escola Comunidade convoca professores, servidores, pais de alunos,  bem como 
quaisquer membros da comunidade para participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
que será realizada na sede da Unidade Escolar, localizada na Avenida Pastor José 
Gomes de Souza, 502, Caramujo, Niterói, no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h, 
em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes, conforme 
indicação estatutária, às 10h30min, em segunda e última convocação, com qualquer 
número de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: 

 Prestação de contas da verba do PDDE; 

 Assuntos gerais. 
EQUIPE DO PREGÃO/CPL 

AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 009/2021 COM SRP 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em Sessão 
Pública a partir das 14:00 horas (horário de Brasília - DF) do dia 23 de Dezembro de 
2021, através do site http://www.licitacoes-e.com.br sob o identificador/licitação no 
portal nº 901178. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de roupeiro de aço 
com 12 portas, para atender as necessidades das Unidades Escolares, Bibliotecas, 
Telecentros, Sede e Anexos da Fundação Municipal de Educação de Niterói, 
conforme especificações constantes do ANEXO III - Termo de Referência do Objeto, 
relativo ao Processo nº210/0474/2021. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis nos sites http://www.licitacoes-e.com.br e 
http://www.educacaoniteroi.com.br. 
 

Corrigenda: 
Na publicação da Convocação da Assembleia do CEC da E.M. Vila Costa Monteiro, 
publicada no dia 07/12/2021, onde se lê: “... que será realizada no dia 15 de 
dezembro de 2021...”; leia-se:” ... que será realizada no dia 16 de dezembro de 2021”. 
 

FUNDAÇÃO DE ARTES DE NITERÓI- FAN 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO ADM./FAN N° 220/002782/2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 009/2021 

MODALIDADE: CONVITE 
Homologo a licitação referente ao Processo Administrativo/FAN n° 220/002782/2021, 

Edital de Licitação/FAN nº 009/21, na modalidade Convite, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na pré-produção, supervisão de montagem e 
desmontagem, produção executiva, decoração de palco, roadies, carregadores, 
assistentes de produção e serviço de pós-produção para o Aniversário da Cidade de 
Niterói, sendo o prazo de vigência e execução de 30 (trinta) dias, conforme 
especificados e quantificados na forma da Proposta-Detalhe / Termo de Referência – 
Edital de Licitação/FAN nº 009/2021. Adjudicando o serviço/objeto ora licitado à 

empresa licitante INSTITUTO VIVA MAIS & MELHOR, vencedora do Edital de 
Licitação/FAN nº 009/2021, devidamente habilitada e classificada, no valor total 
R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), conforme parecer conclusivo da Comissão 
Permanente de Licitação desta Fundação. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO ADM./FAN N° 220/003105/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 010/2021 
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