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

 Fechamento do ano letivo 2021; 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da E.M. Vera Lucia Machado, 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 remotamente, através do Google Meet, no dia 20 de 
dezembro de 2021, às 18h, em primeira convocação e, não havendo número legal de 
participantes, conforme indicação estatutária, às 18h30m em segunda e última 
convocação, com qualquer número de participantes, para discutir e deliberar sobre 
as seguintes pautas: 

 Prestação de contas - exercício 2021; 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da E.M. Professor Dario de Souza Castello , no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o Artigo 8º. Parágrafos 1 e 2 do Estatuto deste 
Conselho Escola Comunidade convoca todos os professores e servidores lotados na 
U.E, bem como pais e responsáveis por alunos devidamente matriculados nesta U.E., 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no Auditório 
Clarice Lispector (auditório da própria escola), na sede da Unidade Escolar, 
localizada na Rua Professora Alice Picanço, n°21, Itaipu, Niterói, no dia 13 de 
dezembro de 2021, às 10h, em primeira convocação e, não havendo número legal de 
participantes, conforme indicação estatutária, às 10h30m 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 e Verba Escolar 2021; 

 Encerramento do Ano Letivo; 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da E.M. Honorina de Carvalho , no uso de suas atribuições e 
em conformidade com o Artigo 8º. Parágrafos 1 e 2 do Estatuto deste Conselho 
Escola Comunidade convoca todos os professores e servidores lotados na U.E, pais 
de alunos, alunos devidamente matriculados na 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, localizada na Rua Professor José Peçanha, s/n°, Pendotiba, Niterói, no dia 
13 de dezembro de 2021, às 14h30m, em primeira convocação e, não havendo 
número legal de participantes, conforme indicação estatutária, às 15h, 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 do exercício de 2021; 

 Assuntos gerais. 
O Presidente do CEC da E.M. José de Anchieta, 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 B, n°03, 
Morro do Céu, Caramujo, Niterói, 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; 

 Assuntos gerais. 
 

O Presidente do CEC da E.M. Helena Antipoff, 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 Rui Barbosa, 710, São 
Francisco, Niterói, no dia 16 de dezembro de 2021, às 13h, em primeira convocação 
e, não havendo número legal de participantes, conforme indicação estatutária, às 
13h30min, em segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, 
para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: 

 Prestação de contas de verba do PDDE; 

 Assuntos gerais. 
EQUIPE DO PREGÃO/CPL 

AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 07/2021 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 10:00 horas (horário de Brasília - DF) do dia 22 de Dezembro de 
2021, através do site http://www.licitacoes-e.com.br sob o identificador/licitação no 
portal nº 913010. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Rede WAN e Internet com implantação de 
circuitos de comunicação, instalação, configuração, ativação, operação / manutenção, 
monitoramento, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching - em 
português, "Comutação de Rótulos Multiprotocolo"), formando uma rede IP MULTI 
SERVIÇOS de telecomunicações, link dedicado e internet, para as 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 nº210/1505/2021. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis nos sites http://www.licitacoes-e.com.br e 
http://www.educacaoniteroi.com.br. 

EQUIPE DO PREGÃO/CPL 
AVISO - PREGÃO ELETRONICO – Nº 13/2021 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 22 de Dezembro de 
2021, através do site http://www.licitacoes-e.com.br sob o identificador/licitação no 
portal nº 913012. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios (Peixe – Filé de linguado) para serem utilizadas na elaboração do 
cardápio das Unidades Escolares da Rede Municipal de Niterói, conforme 
especificações constantes do ANEXO III - Termo de Referência do Objeto, relativo ao 
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Processo nº210/4253/2021. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
sites http://www.licitacoes-e.com.br e http://www.educacaoniteroi.com.br. 
 

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN 
ATO DE CONTRATAÇÃO 

EXTRATO CONTRATUAL Nº 233/2021 
Instrumento/espécie: Contrato de prestação de serviço; Partes do contrato: 
FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN (contratante) e AGÊNCIA NATURAL 
CONSULTORIA E PROJETOS DIGITAIS LTDA. (contratada). Resumo do Objeto 
contratual: contratação de empresa especializada para desenvolver e acompanhar o 
primeiro funcionamento do aplicativo Niterói Livros, multiplataforma (iOS, Android) 
para acesso ao acervo da Niterói Livros (atualmente com 61 obras); Valor total do 
contrato: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Prazo de vigência/execução: 60 dias. 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
processo administrativo/FAN/220/001568/2021. Edital de licitação pública-/FAN 
005/2021 – modalidade adotada Convite; Dotação orçamentária = Verba = PT 
41410412201454191; CD 3339040990000, recurso/fonte 138 – TIPO: ordinário, valor 
da nota de empenho: R$ 35.000,00, emitida em 03/12/2021; Data da Assinatura do 
contrato: 07/12/2021; registrado no livro nº 07, fls. 124, contrato registrado sob o nº 
233/2021. 
 

NITERÓI PREV. 
Atos da Presidência 

PORTARIA NITTRANS nº 089/2021 

O Presidente da Niterói, Transporte e Trânsito S/A – NitTrans, de acordo com a Lei 
Municipal nº 2.283, de 28 de dezembro de 2005, e considerando o disposto no 
Decreto Municipal nº 11.950/15. 
RESOLVE: 
Art. 1º Nomear, a contar de 30 de novembro de 2021, ÁTILA SANTOS DE BRITO, 
Chefe de Divisão de Plaqueamento, matrícula 150248, para compor a Comissão de 
Fiscalização do Contrato nº 04/2020 em substituição de JORGE BASTOS FRADE, 

Chefe de Divisão de Material, Controle de Bens e Almoxarifado, matrícula 150162. 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

PORTARIA PRESI nº 245/2021. CONCEDER, a contar de 05/09/2021, pensão a 
ANGELA DA SILVA ALVES MARTINS, companheira do ex-servidor SAULO 
CESAR PEREIRA DA SILVA, falecido em 05/09/2021, aposentado no cargo de 
MOTORISTA – NÍVEL FUNDAMENTAL, REFERÊNCIA IV – FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, matrícula nº 435.382-7, de acordo com artigo 6° inciso 
I, artigo 13, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 2.288/05 c/c os artigos 7º e 6°-A, 
parágrafo único da E.C. n.º 41/03  e o artigo 40, §7°, inciso I da CRFB/88, conforme 
processo nº 310001092/2021. 

FIXAÇÃO DE PENSÃO 
Fica calculada e fixada, em parcela única, a contar de 05/09/2021,  em R$ 1.446,46 
(um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a pensão 
mensal de ANGELA DA SILVA ALVES MARTINS, companheira do ex-servidor 
SAULO CESAR PEREIRA DA SILVA, falecido em 05/09/2021, aposentado no cargo 
de MOTORISTA – NÍVEL FUNDAMENTAL, REFERÊNCIA IV – FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, matrícula nº 435.382-7, de acordo com artigo 6° inciso 
I, artigo 13, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 2.288/05 c/c os artigos 7º e 6°-A, 
parágrafo único da E.C. n.º 41/03  e o artigo 40, §7°, inciso I da CRFB/88, conforme 
parcelas abaixo discriminadas. 
Proventos do cargo:  
Lei n° 3.615/2021 c/c artigo 40, §7°, inciso I, da CRFB/88................ R$ 1.257,79  
Gratificação de adicional: 
15% - Art.98 inciso I da Lei n° 531/85 c/c a Deliberação n°2833/72, artigo 40, §7°, 
inciso I da CRFB/88........................................................................ R$ 188,67 

TOTAL...........................................................R$ 1.446,46 
R$ 1.257,79 (proventos do ex-servidor) + R$ 188,67 (15% de adicional por tempo de 

serviço) = R$ 1.446,46 
EXTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato de Adesão Digital; PARTES: Niterói Prev e Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.  OBJETO: contratação de prestação de produtos 
e serviços postais. PRAZO: 60 (sessenta) meses. VALOR ESTIMADO GLOBAL: 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). VERBA: PT. Nº 1082.09.122.0145.4191 - 
Natureza das Despesas nº 3390.39.99 - Fonte 203 - Nota de Empenho nº 81/2021. 
FUNDAMENTO: Conforme Processo Administrativo nº 310/000035/2021, que se 
regerá pelo art. 25, caput e demais normas da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2021. 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – 
EMUSA 

ATOS DO PRESIDENTE 
PORT. Nº. 1159/2021 – Dispensar a contar de 01/12/2021, JOÃO VICTOR DAVID 
FERNANDES QUINTAS DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL DA DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO E REPAROS. 
 

PORT. Nº. 1160/2021 – Designar a contar de 01/12/2021, JOSÉ LUIZ FERREIRA 
DA SILVA para exercer a FUNÇÃO CHEFE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL DA DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO E REPAROS, em vaga decorrente 
da dispensa de João Victor David Fernandes Quintas. 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
INSTRUMENTO: Contrato nº 18/2021. PARTES: EMUSA e PCE PROJETOS e 
CONSULTORIA de ENGENHARIA LTDA.OBJETO: A contratação de empresa para 
elaboração de Projeto de recuperação estrutural dos Guias-corrente e desobstrução 
do Canal de ligação da lagoa de Itaipu e praias de Itaipu e Camboinhas na região 
Oceânica do Município de Niterói/RJ. VALOR GLOBAL: R$ 311.179,39 (trezentos  e  
onze   mil, cento e setenta  e  nove  reais  e  trinta  e  nove centavos). PRAZO: 03 
(três) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:PT 1051.15.451.0010.4006 ND 
4.4.90.51.00 Fonte 138. FUNDAMENTAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 05/2021. DATA 
DO CONTRATO: 03/12/2021. Processo Nº. 510001188/2021.  

RATIFICAÇÃO de DISPENSA de LICITAÇÃO de n°. 007 / 2021 
RATIFICO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade de DISPENSA 
de LICITAÇÃO – Processo  Administrativo nº. 510 00 1468 / 2021  amparado  no Art. 
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