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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos, 

  

Inaugura o processo o Memorando nº 2/2022, subscrito pelo Pregoeiro-

Substituto, veiculando recurso administrativo em face do Pregão Eletrônico nº 8/2022. Para 

instruir os presentes autos, são anexadas as peças extraídas do processo administrativo nº 

40/101.618/2021, dentre as quais: Edital do Pregão Eletrônico nº 8/2022 (peça 03); Relatório 

de credenciamento da licitante vencedora no SICAF (peça 04); Registro da Recorrente junto à 

JUCERJA (peça 05); Resultado do Pregão Eletrônico nº 8/2022 (peças 06 e 07);  Proposta de 

preço ofertada pela licitante vencedora do Grupo 01 e documentos pertinentes à sua 

habilitação (peça 08); Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 8/22 (peça 09); Intenção de 

Recurso registrada no COMPRASNET (peça 10); Razões de Recurso ofertadas pela Recorrente 

(peça 11) e Contrarrazões de recurso ofertadas pela licitante vencedora do Grupo 1 (peça 12). 

 

Na peça 13 foi encartada a manifestação do i. Pregoeiro, indeferindo o Recurso e 

“MANTENDO A DECISÃO que declarou vencedora do Pregão a empresa EMO SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS EIRELI”. Em suma, destacou que “o item 24.6 do Edital, abaixo transcrito, 

estabelece opção de envio posterior tanto da proposta definitiva de preços (item 14.1 do 

Edital), ajustada ao último lance ofertado, como da Declaração do Anexo III (item 13.10 do 

Edital)”. Acresce, ainda: “entendemos que por se tratar de declaração feita pelo próprio 

RECURSO ADMINISTRATIVO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 – 
ALEGAÇÃO DE ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS POR PARTE DA 
LICITANTE VENCEDORA FORA DO 
PRAZO DESCRITO PELO DECRETO Nº 
10.520/2019 – IMPROCEDÊNCIA – 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 
HABILITAÇÃO DO PREGOEIRO. 
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licitante (...) à luz dos princípios da razoabilidade, economicidade, eficiência e, principalmente, 

do formalismo moderado, efetuar posteriormente (na fase de habilitação) nova convocação 

para a licitante encaminhar, via sistema, documento que já havia sido encaminhado 

anteriormente, seria  desnecessária, pois o mesmo fica armazenado no sistema, não 

interferindo no julgamento dos demais documentos referentes à etapa de habilitação”. 

 

Na peça 14, o processo é encaminhado pelo Secretário-Geral de Administração à 

Secretaria de Assuntos Jurídicos para análise. 

 

É o relatório. 

 

O presente processo tem por escopo analisar e julgar o recurso tempestivamente 

interposto pela licitante RICCI SERVICES EIRELI contra decisão proferida pelo i. Pregoeiro do 

Pregão Eletrônico nº 8/20221, nos autos do processo administrativo nº 40/101618/2021, que 

habilitou a licitante EMO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME. Alega a Recorrente que a 

Licitante vencedora apresentou intempestivamente a Declaração do Anexo III, descumprindo 

o art. 26 do Decreto nº 10.024/2019, que impõe a apresentação de todos os documentos de 

habilitação juntamente com a proposta, antes da abertura da sessão pública, valendo de “uma 

interpretação literal das referidas disposições e restritiva dos princípios da legalidade, 

vinculação ao instrumento convocatório e igualdade”. 

 

Por sua vez, o i. Pregoeiro, ao decidir pelo indeferimento do recurso, assevera que 

o item 24.6 do Edital do Pregão Eletrônico nº 8/22 “estabelece opção de envio posterior tanto 

da proposta definitiva de preços (item 14.1 do Edital), ajustada ao último lance ofertado, como 

da Declaração do Anexo III (item 13.10 do Edital)”. Por esse motivo recebeu o documento 

encaminhado pela licitante vencedora juntamente com a proposta definitiva de preços, “pois 

entendemos que por se tratar de declaração feita pelo próprio licitante (...)à luz dos princípios 

                                                 
1O Pregão Eletrônico nº 11/2019, do tipo menor preço por grupo, objetiva contratar Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte para fornecimento e instalação, de tampos de vidro incolor, sob demanda, para o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ pelo período de 12 (doze) meses. 
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da razoabilidade, economicidade, eficiência e, principalmente, do formalismo moderado, 

efetuar posteriormente (na fase de habilitação) nova convocação para a licitante encaminhar, 

via sistema, documento que já havia sido encaminhado anteriormente, seria desnecessária, 

pois o mesmo fica armazenado no sistema, não interferindo no julgamento dos demais 

documentos referentes à etapa de habilitação”. 

 

Após atenta leitura da instrução processual, constata-se que o ponto nodal para 

deslinde do questionamento reside num aparente conflito entre a dicção do art. 262 do 

Decreto nº 10.024/2019 e o regramento contido no item 26.4 3  do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 8/22. Contudo, a simples leitura do teor da Declaração do Anexo II é suficiente 

a afastar a dicotomia. 

 

O Anexo III contém DECLARAÇÃO que deve ser firmada pelos licitantes atestando, 

sob as penas da Lei, que: (a) “os documentos que compõem o Edital foram colocados à 

                                                 
2 Art. 26.  Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio 
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 
do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública. 
§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf e de sistemas 
semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada 
por esses entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 
§ 3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do 
disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
§ 4º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a 
conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
§ 5º A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto. 
§ 6º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
§ 7º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto 
no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 
que trata o Capítulo IX. 
§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento 
do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38. 
3  24.6. Os documentos mencionados nos itens 13.10 e 14.1 poderão ser encaminhados por meio de 
funcionalidade disponível no Sistema, ou por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do se 
ulterior envio pelo Sistema Eletrônico, de forma a tornar estes documentos disponíveis para visualização. 
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disposição e tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação”; (b) “não se encontra declarada inidônea para licitar ou 

contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito 

Federal” e (c) não existe em seus quadros sócio e/ou funcionário que tenha ocupado cargo dos 

1º e/ou 2º escalões da Administração Pública Municipal nos últimos 12 (doze) meses, 

conforme dispõe o Decreto Municipal “N” nº 19.381/2001. 

 

A primeira declaração tem por intuito tão somente rechaçar qualquer alegação 

futura de desconhecimento das regras editalícias para participação no certame e futura 

contratação com a Administração Pública. Já a segunda declaração está diretamente atrelada 

à apresentação das certidões competentes que, segundo o i. Pregoeiro, foram encartados pela 

licitante vencedora tempestivamente. A terceira e última declaração também encontra-se 

vinculada à conferência dos documentos de habilitação jurídica, especialmente os respectivos 

atos constitutivos. 

 

Diante do exposto, tem-se que a mencionada Declaração possui apenas caráter 

informativo e instrumental acerca de elementos basilares do procedimento licitatório e da 

futura contratação com a Administração. Por essa razão, inclusive, é que se admite, no item 

26.4 do Edital que o Pregoeiro determine prazo diferenciado para sua entrega. Ainda sobre 

tais documentos e a primazia da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração nos 

certames licitatórios, compete-nos destacar os seguintes Enunciados e repertório 

jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, que se amoldam perfeitamente à hipótese 

descrita nestes autos: 

 

ENUNCIADO: É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 
informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver 
de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração 
não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por 
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do 
certame. Grifamos. 
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[Acórdão nº 1795/20154 – Plenário. Relator José Mucio Monteiro. Data da 
Sessão: 22/07/2015] 
 
ENUNCIADO: Não se desclassifica propostas de licitante pelo 
descumprimento de exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio 
do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à 
Administração. 
[Acórdão nº 11907/2011 – Segunda Câmara. Relator: Augusto Sherman. Data 
da Sessão: 06/12/2011] 
 
ENUNCIADO: É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão 
de informação de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência 
facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993. 
[Acórdão nº 3615/2013 – Plenário. Relator Valmir Campelo. Data da Sessão: 
10/12/2013] 
 
REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. INABILITAÇÃO INDEVIDA. CONCESSÃO DE 
MEDIDA CAUTELAR E REALIZAÇÃO DE OITIVAS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS 
REMETIDOS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ASSINATURA DE PRAZO 
PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO RETORNO DO 
CERTAME À FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. CIÊNCIAS. A vedação 
à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e 
no art. 64 da Lei 14.133/2021 não alcança documento ausente, 
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua 
proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e 
da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado 
pelo pregoeiro.  
[Acórdão nº 2673/2021 – Plenário. Relator Jorge Oliveira. Data da Sessão: 
10/11/2021] 
 

                                                 
4  RESUMO: Representação de licitante (escritório de advocacia) apontara suposta irregularidade em 
concorrência promovida pela Celg Distribuição S.A. para contratação de serviços advocatícios. Alegara o 
escritório representante que teria sido indevidamente inabilitado no certame em função de eventual 
insuficiência de sua infraestrutura física, mesmo após ter comprovado, em sede de recurso administrativo, 
possuir a infraestrutura mínima exigida no edital. Em sede de oitiva, a Celg informou que o licitante não atendera 
ao edital, uma vez que "fez juntar "Declaração de Disponibilidade Técnica" (...) de forma genérica, deixando de 
mencionar a existência de linhas telefônicas". Complementou que "tal ocorrência denota falta de atenção, sem 
contar ainda o fato de os demais licitantes terem atendido tal item, conforme a regra do edital". Ao rejeitar as 
justificativas da Celg, o relator destacou que "a "Declaração de Disponibilidade Técnica" apresentada pelo 
licitante, conquanto não tenha declarado explicitamente possuir uma linha telefônica, continha, em seu rodapé, 
o endereço completo e o número de telefone de sua sede, suprindo, de forma indireta, a exigência". Acrescentou 
o relator que, "se mesmo assim, ainda pairassem dúvidas sobre o fato, a CELG poderia ter requerido 
esclarecimentos complementares, como previsto no art. 43 da Lei 8.666/1993". Nesse sentido, concluiu que "a 
decisão de excluir o representante pela ausência de informação que constava implicitamente em sua 
documentação revela-se como formalismo exagerado por parte dos responsáveis pela análise do certame, com 
prejuízo à sua competitividade". O Tribunal, alinhado ao voto da relatoria, considerou procedente a 
Representação, fixando prazo para que a Celg adotasse "as providências necessárias ao exato cumprimento da 
lei, no sentido de desconstituir o ato de inabilitação do escritório". 
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REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. PREGÃO 
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. 
CONCLUSÃO, EM EXAME EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, PELA PRESENÇA DOS 
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA CAUTELAR. LICITAÇÃO 
HOMOLOGADA. CONTRATO NA IMINÊNCIA DE SER CELEBRADO. 
INABILITAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE CLAREZA NAS REGRAS DO EDITAL. 
REJEIÇÃO, PELO PREGOEIRO, DA APRESENTAÇÃO, DURANTE A SESSÃO 
PÚBLICA, DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO FALTANTE (DECLARAÇÃO 
SOBRE CONDIÇÃO PRÉ-EXISTENTE DE AUSÊNCIA DE NEPOTISMO). 
AFRONTA À RAZOABILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. DECISÃO DE 
INABILITAR CONTRÁRIA AO ATENDIMENTO PLENO DO INTERESSE PÚBLICO. 
CONCESSÃO DE CAUTELAR PARA A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO. OITIVA. REFERENDO. CIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO 
ÓRGÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA A 
ANULAÇÃO DO ATO QUE INABILITOU A REPRESENTANTE, BEM COMO DOS 
ATOS QUE O SUCEDERAM. CIÊNCIA. 
[Acórdão nº 2528/2021 – Plenário. Relator Raimundo Carreiro. Data da 
Sessão: 20/10/2021] 
 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 
10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE 
DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE 
DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO 
CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO 
JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a 
juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente 
à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia 
e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do 
licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus 
documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do 
interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado 
almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas 
e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos 
termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista 
no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 
14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição 
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado 
com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco 
ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. 
[Acórdão nº 1211/2021 – Plenário. Relator Walton Alencar Rodrigues. Data 
da Sessão: 26/05/2021] 
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 Desse modo, a despeito dos fundamentos levantados pela Recorrente, assente 

razão ao i. Pregoeiro, que, norteado pelo já consagrado formalismo moderado, admitiu a 

apresentação da Declaração do Anexo III juntamente com a proposta de preços ajustada ao 

menor valor obtido durante o certame, especialmente considerando a tempestividade e 

admissibilidade dos documentos que comprovam as asserções firmadas pela licitante 

vencedora. 

 

Por todo o exposto, verificada a tempestividade do recurso, sugerimos que o 

mesmo seja conhecido e no mérito julgado improcedente, mantendo-se a decisão do 

Pregoeiro que declarou vencedora do Grupo 1 do Pregão Eletrônico nº 8/22 a licitante EMO 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. 

 
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022. 

 

BEATRIZ LOPES ARAUJO TAVARES 
Assessora 

Matrícula 90/901.552 
 
 

Visto. 
 

TATIANA SAPHA KAUFMAN 
Assessora-Chefe da SAJ 

Matrícula nº 90/901.502 
 

SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA, 

De acordo com a manifestação da servidora desta SAJ.  

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022. 

 

LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR 

Secretário de Assuntos Jurídicos 
Matrícula nº 90/900.967 
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Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO

Ano XXXV • No 240 • Rio de Janeiro Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 202293

RESOLUÇÃO “P” Nº 029, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.
RETIFICAÇÃO

Onde se lê:
Nomear, com validade a partir de 10 de fevereiro de 2022, THIAGO 
AUGUSTO COLNAGO TELES, matrícula 40/901.796-3, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da 4ª Inspetoria Geral de 
Controle Externo - 4ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, 
em vaga resultante da Resolução “P” nº 028, de 11 de fevereiro de 2022.
Leia-se:
Nomear, com validade a partir de 10 de fevereiro de 2022, THIAGO 
AUGUSTO COLNAGO TELES, matrícula 40/901.796-3, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da 4ª Inspetoria Geral de 
Controle Externo - 4ª IGE, da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE, 
em vaga resultante da Resolução “P” nº 028, de 11 de fevereiro de 2022, 
e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Secretário II, símbolo 
DAI-5, da mesma estrutura.
Publicado no D.O. Rio nº 237, de 21/02/2022 - página 53.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE 21/02/2022

Processo: 040/102043/2021
Assunto: Averbação de Tempo de Contribuição/Serviço
Interessada: Thayane Viana Sousa
Matrícula nº: 40/902.235-1
Cargo: Técnico de Controle Externo

Com sustento nas razões expostas no parecer de peça P019 da douta 
Secretaria de Assuntos Jurídicos desta Presidência, HOMOLOGO, nos 
termos do artigo 30 do Regimento Interno deste TCMRJ, a decisão do Sr. 
Secretário Geral de Administração à peça P017, que indeferiu a solicitação 
de averbação, para ins de triênio, nos termos do disposto no § 5º, do art. 
126 da Lei nº 94/79, acrescentado pela Lei Complementar nº 34/97.

Cessão de Servidor
Processo nº 40/100510/2022 - Thiago Garçon Martinho, matrícula nº 
40/902.178-3.
Autorizo

PORTARIA SGA Nº 005, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

Designa servidores que atuarão como Pre-
goeiro e integrantes de Equipe de Apoio 
no âmbito do TCMRJ.

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 
legais que lhe foram delegadas através da Resolução nº 1.149, de 12 de 
maio de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º Designar, pelo prazo de 12 (doze) meses, como pregoeiro e como 
equipe de apoio, para conduzir os processos licitatórios desta Corte de 
Contas na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, os seguintes 
servidores:

I - Pregoeiro:
1) ALBERTO JOSÉ MORAES BARROS RODRIGUES PAZ, matrícula nº 
40/902.062-9;
2) HEITOR DA SILVA FERRAZ, matrícula nº 40/900.661-0;
3) PABLO DE ALMEIDA SILVA, matrícula nº 40/902.046-2; e,
4) THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO, matrícula nº 40/901.676-7.

II - Equipe de Apoio:
1) ALBERTO JOSÉ MORAES BARROS RODRIGUES PAZ, matrícula nº 
40/902.062-9,
2) BEATRIZ LOPES ARAUJO TAVARES, matrícula nº 90/901.552-0;
3) BRAULIO DE FREITAS FERRAZ, matrícula nº 90/901.197-4;
4) FERNANDO DREI VALENTE, matrícula nº 90/901.065-3;
5) GABRIEL LIMA CRUZ, matrícula nº 90/901.873-0;
6) HEITOR DA SILVA FERRAZ, matrícula nº 40/900.661-0;
7) LUCAS DE AQUINO MARTINS COSTA, matrícula nº 40/902.020-7;
8) PABLO DE ALMEIDA SILVA, matrícula nº 40/902.046-2.
9) RENATO TRIANI GUERRA, matrícula nº 40/901.285-7;

10) ROBSON GODOI RODRIGUES SILVA, matrícula nº 40/901.840-9;
11) SUI TEIXEIRA BRAGA, matrícula 40/901.831-8; e
12) THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO, matrícula nº 40/901.676-7.

Art. 2º O processo administrativo de cada pregão conterá a indicação do 
pregoeiro e dos integrantes da equipe de apoio que nele atuarão.

Parágrafo único. O Pregoeiro e os Membros da Equipe de Apoio serão 
substituídos, em seus impedimentos legais e eventuais, pelos servidores 
listados nos incisos I e II, respectivamente, do art. 1º desta Resolução.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 05 de março de 2022.

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 23/02/2022

Processo nº: 040/100403/2022
Assunto: Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº TCMRJ 8/2022 
(P.A. nº 040/101.618/2021)
Objeto: Fornecimento, incluindo a instalação, de tampos de vidro incolor.
Interessado: RICCI SERVICES EIRELI

CONHEÇO O RECURSO interposto pela empresa RICCI SERVICES EIRELI, 
em face da decisão inal do Pregão Eletrônico TCMRJ nº 8/2022, e quanto 
ao mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que considerou 
vencedora a empresa EMO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelos 
argumentos aduzidos pelo Sr. Pregoeiro (peça 13) e com base no Parecer 
de peça 15 da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos, que aprovo e adoto 
como fundamentos desta decisão.

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 23/02/2022

Gratiicação Adicional por Tempo de Serviço - Triênio
Processo nº 40/100.507/2022- Rodrigo Betzler Cardoso Gomes, matrícula 
40/902.153-6.
Autorizo
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