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SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 

 

Trata-se de recurso interposto por CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. contra o ato 

administrativo de habilitação da empresa CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEE 

SARMENTO LTDA., declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 56/2022, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviço de enfermagem por meio de 1 

(um) profissional com formação na área de enfermagem. 

 

Em suas razões recursais (peça 004), a Recorrente se insurge contra a decisão que 

declarou habilitada a licitante vencedora, sob a alegação de irregularidade na documentação 

apresentada, em descumprimento ao item 12.10.1 do Edital. Sustenta que o dispositivo exige a 

apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, tendo a licitante 

apresentado apenas certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição da Comarca da 

Capital (Rio de Janeiro), restando pendente a apresentação de Certidão do Ofício de Registro de 

Interdições e Tutelas, conforme regulamentação expressa da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Na peça 010, a licitante vencedora CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEE 

SARMENTO LTDA. apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, 

sustentando que compete aos cartórios distribuidores do 1º ao 4º ofícios a competência para 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 56/2022 – 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENFERMAGEM – RECURSO 

CONTRA A HABILITAÇÃO DO VENCEDOR –  

DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DO 

EDITAL –DESPROVIMENTO. 
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emissão de certidão de falências e concordatas no âmbito da Capital do Rio de Janeiro, nos termos 

do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Livro III – Das 

serventias judiciárias e das atribuições dos serventuários de justiça, arts. 9º, 10 e 87), assim como 

em conformidade com as orientações encontradas no endereço eletrônico e-Cartório – serviços 

(e-cartorio.com.br). 

 

Assim, o Cartório do 2º Ofício de Interdição e Tutelas não faz parte do rol de cartórios 

distribuidores da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, de modo que o recurso apresentado possui 

caráter inteiramente protelatório e denota apenas o inconformismo da Recorrente com o 

resultado do certame. 

 

Após atestar a tempestividade do recurso e relatar os fatos, o i. Pregoeiro manifesta-

se pelo indeferimento do pedido formulado pela Recorrente e pela manutenção da decisão que 

declarou vencedora do Pregão a empresa CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DRA. RENEE 

SARMENTO LTDA., sustentado, em síntese, que a licitante comprovou devidamente sua 

qualificação econômico-financeira, em cumprimento à exigência prevista no item 12.10.1 do 

Edital, ao inserir no sistema as certidões emitidas pelo 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de 

Distribuição da Comarca da Capital, inexistindo no edital a exigência de apresentação de certidão 

expedida por Ofício de Registro de Interdições e Tutelas (peça 013). 

 

O processo foi instruído com o Edital do PE nº 56/2022, a Ata, a Classificação após os 

lances, o Resultado e o Credenciamento das empresas (peças 005 a 009 e 011), além das certidões 

apresentadas pela Recorrida (peça 012). 

 

Considerando satisfatoriamente instruído o processo, a Secretaria Geral de 

Administração – SGA pugna pelo encaminhamento dos autos a esta Secretaria de Assuntos 

Jurídicos para análise da matéria (peça 014). 

 

É o relato. 
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Preliminarmente, deve ser conhecido o presente recurso, uma vez que atendidos os 

aspectos processuais, em especial a tempestividade, tendo em vista que a Recorrente manifestou 

a intenção de recorrer (peça 003) e apresentou as correspondentes razões recursais em 

conformidade com as disposições previstas no art. 44 do Decreto nº 10.024/19. 

 

Quanto ao mérito, cediço que as contratações no âmbito da Administração Pública, 

assim como todo e qualquer ato administrativo, devem obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconiza o texto constitucional, 

além dos princípios trazidos pela legislação infraconstitucional específica sobre a matéria, quais 

sejam, a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo e os que lhes são correlatos, conforme disposto no art. 3º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Nesse sentido, o Decreto nº 10.024/19, o qual regulamenta a licitação na modalidade 

pregão em forma eletrônica, elenca os princípios norteadores do referido procedimento, em seu 

art. 2º, §2º: 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 
correlatos.  

 

Destarte, a vinculação ao instrumento convocatório é um dos princípios explícitos 

trazidos tanto na Lei nº 8.666/93 quanto no Decreto nº 10.024/19 e, conforme a brilhante lição do 

i. Professor José dos Santos Carvalho Filho:1 

 
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem 
ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o 
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa 
ou judicial. 

                                                           
1 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. – 32ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2018, págs. 253/254. 
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O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 
alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados 
do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que 
provoque a violação à moralidade administrativa, á impessoalidade e à 
probidade administrativa. 
 
(...) 
 
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de 
convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, 
a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. 
Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, 
impõe o art. 48, I, do Estatuto.” 

 

No caso em comento, a  sociedade CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.  se insurge 

contra o contra o ato administrativo de habilitação da licitante CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA 

DRA. RENEE SARMENTO LTDA., declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 56/2022, sustentando 

o descumprimento ao item 12.10.1 do Edital, na medida em que não apresentou a totalidade das 

certidões negativas de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedidas pelos distribuidores de sua sede (Rio de Janeiro), restando pendente a Certidão do Ofício 

de Registro de Interdições e Tutelas. 

 

Nesse sentido, importa transcrever os seguintes trechos da manifestação do i. 

Pregoeiro na peça 013: 

 

“No item 12.10.1 do Edital, abaixo transcrito, está expressamente previsto que para 
comprovação da Qualificação Econômica-Financeira, deverá ser apresentada 
Certidão Negativa de Feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
(...) 
 
Ora, a Recorrida, sediada na cidade do Rio de Janeiro, cumpriu essa exigência, 
inserindo no sistema as certidões emitidas pelo 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de 
Distribuição, cujas cópias autuamos na peça 12, cabendo salientar que não há no 
edital a exigência de apresentação de certidão expedida por Ofício de Registro de 
Interdições e Tutelas. 
 
Assim, não prospera a alegação de descumprimento da exigência prevista no item 
12.10.1 do Edital, sendo desde já repelida. ” 
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Destarte, o Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2022 (peça 006), no item 12.10.1, o qual 

versa sobre a Qualificação Econômico-Financeira, mais especificamente sobre a certidão negativa 

de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, assim dispõe, in verbis: 

 

“12.10.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da sede da pessoa 
jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 
desta, expedida há menos de 6 (seis) meses, contados da data da sua 
apresentação.” 

 

Para o deslinde da questão, importa observar como o Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro – CODJERJ dispõe acerca dos oficiais do registro de 

distribuição e distribuidores, matéria tratada no Capítulo III de seu Livro III (Das serventias judiciárias 

e das atribuições dos serventuários de justiça), do qual destacaremos os arts. 9º e 10, que tratam 

especificamente sobre os Ofícios da Comarca da Capital, in verbis: 

 

Art. 9º - Na Comarca da Capital, observado, quanto à Serventia do 10º Ofício, o 
estabelecido no art. 125, incumbe aos Oficiais do Registro de Distribuição: 
I) aos dos 1º e 2º Ofícios, o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos 
e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais 
Varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; 
II) aos dos 3º e 4º Ofícios, o registro das habilitações para casamento, dos feitos 
de competência das Varas Criminais e dos contenciosos e administrativos das 
demais Varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; 
III) aos 5º e 6º Ofícios, a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, 
substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e 
de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, e, em livro próprio, 
dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos 
particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa 
própria relativas a estes direitos; 
IV) ao do 7º Ofício, a distribuição, alternadamente, pelos respectivos Ofícios, dos 
títulos destinados a protesto; 
V) ao do 8º Ofício, a distribuição, pelos respectivos Ofícios, dos títulos e 
documentos destinados a registro; 
VI) ao do 9º Ofício, o registro dos feitos da competência das Varas da Fazenda 
Pública do Estado (art. 124), que lhes forem distribuídos. 
 
Art.10 - Dos feitos da competência privativa das Varas Regionais, da Comarca da 
Capital, assim que autuados, semanalmente, serão remetidos à Corregedoria Geral 
da Justiça os dados necessários às anotações no Registro de Distribuição. 
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Parágrafo único - Aos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios incumbe, respectivamente, a anotação 
dos feitos ajuizados nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Regionais. 

 

Assim, observa-se que na Comarca da Capital existem nove Ofícios distribuidores, com 

as atribuições designadas nos artigos supra transcritos, incumbindo aos 1º a 4º Ofícios o registro 

dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões (1º e 2º Ofícios), das Varas Criminais, do 

registro das habilitações para casamento (3º e 4º Ofícios) e os contenciosos e administrativos das 

demais Varas, salvo as da Fazenda Pública, bem como expedir as certidões2 correspondentes, entre 

as quais aquelas acerca do registro de ações de competência da Vara de Falências, Recuperações 

Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 

 

A título de reforço argumentativo, oportuno escrever as informações extraídas do sítio 

oficial do 4º Ofício do Registro de Distribuição da Comarca da Capital: 

 

O 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição da Comarca da Capital, o 1º 
Ofício do Registro de Distribuição de Niterói e o Ofício Único de Campos dos 
Goytacazes certificam sobre: 

1. Varas Cíveis, de Família, de Registro Públicos, de Acidentes, de Falências e 
Concordatas, Indisponibilidades de bens, Rescisórias às Câmaras Cíveis (escrituras, 
empréstimo, financiamento, aluguéis, etc.). 
2.Assuntos Criminais. 
3. Juizados Especiais. 
4. Falências e Recuperação Judicial. 
5. Sobre habilitação de casamento (3º e 4º Ofícios). 
6. Atos Orfanológicos (1º e 2º Ofícios). 
7. Atos Orfanológicos distribuídos às Varas Cíveis (Varas Regionais). 

 

Por outro lado, no tocante aos oficiais do registro de interdições e tutelas, assim dispõe 

o CODJERJ: 

                                                           
2 A competência para a expedição de certidões consta do art. 13 da Lei n.º 8.935/1994, a qual regulamenta o art. 236 
da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, verbis: 
 

Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente: 
I - quando previamente exigida, proceder à distribuição eqüitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando 
os atos praticados; em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes; 
II - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência; 
III - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. 
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Capítulo VII - Dos oficiais do registro de interdições e tutelas 
 
Art. 33 - Na Comarca da Capital, incumbe aos Oficiais da 1ª Circunscrição do 
Registro Civil das Pessoas Naturais e do 2º Ofício de Interdições e Tutelas o registro 
dos atos judiciais referentes da capacidade jurídica e, privativamente, a 
expedição de certidões para a prova da referida capacidade. 
 
Art. 34 - Na Comarca da Capital, os atos sujeitos a registro serão distribuídos: a 1ª 
Circunscrição de Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital, quando praticados 
pelos serventuários das Varas, Circunscrições e Tabelionatos ímpares, e ao 2º Ofício 
de Interdições e Tutelas, quando praticados pelos serventuários das Varas, 
Circunscrições e Tabelionatos pares.  
 
Art. 35 - Nas demais Comarcas, o registro incumbe, sempre, ao Cartório do Registro 
Civil de numeração mais baixa de sua sede. 
 
Art. 36 - Estão sujeitos ao registro, obrigatoriamente: 
I - a tutela, compreendendo as sentenças de decretação, de cessação e as de 
nomeação, destituição, remoção e exoneração de tutores, bem como as de 
julgamento de suas contas; 
II - a curatela dos loucos, surdos-mudos, pródigos, nascituros, ausentes, 
toxicômanos e psicopatas em geral, compreendendo as sentenças de decretação, 
de cessação e as de nomeação, destituição, remoção, exoneração de curadores e 
administradores provisórios, bem como as de julgamento de suas contas; 
III - as emancipações; 
IV - as sentenças declaratórias de ausência e as de abertura de sucessões, 
provisórias ou definitivas; 
V - as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a 
terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de 
reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que 
as julgarem cumpridas; 
VI - as sentenças que decretarem ou fizerem cessar interdições de direitos previstas 
na legislação penal. 
 
Art. 37 - Serão anotados, sem prejuízo da competência de outros registros, 
resultantes da legislação vigente: 
 
I - a garantia das tutelas e curatelas por hipoteca legal; 
II - os contratos de tutelados e curatelados, quer por instrumento público, quer por 
instrumento particular; 
III - as emancipações de pessoas cujo registro de nascimento haja sido realizado 
fora da Comarca; 
IV - as autorizações, por alvará ou precatória, que envolvam interesse de incapaz. 

 

Assim, o Ofício de Registro de Interdições e Tutelas não consiste em ofício distribuidor 

e não apresenta atribuições concernentes a falência, recuperação judicial ou recuperação 
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extrajudicial, mas sim relativas à capacidade jurídica, não se enquadrando, portanto, na exigência 

trazida pelo item 12.10.1 do Edital. 

 

Desse modo, como bem apontado pelo i. Pregoeiro em sua manifestação de peça 013, 

não há no instrumento convocatório qualquer exigência de apresentação de certidão expedida pelo 

referido Ofício, de forma que o Recurso apresentado traduz mero inconformismo da Recorrente 

com o resultado do Pregão Eletrônico. 

 

Ante o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu 

desprovimento, com a consequente adjudicação do objeto da licitação à Recorrida, em 

conformidade com o disposto no art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/02 e do art. 13, IV e V, de Decreto nº 

10.024/19. 

 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2022. 
 
 

Ana Beatriz dos Santos Rodrigues 
Secretário II – SAJ 

Mat. nº 40/902.161-9 
 

 

SENHOR SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

De acordo com o Parecer desta SAJ. 

 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2022. 
 

Tatiana Sapha Kaufman 
Substituta Eventual do Secretário de Assuntos Jurídicos 

Matrícula nº 90/901502 
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Diário Oicial do Município do Rio de Janeiro 
D.O.RIO

Ano XXXVI • No 182 • Rio de Janeiro Quinta-feira, 15 de Dezembro de 202259

SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA
COORDENADORIA TÉCNICA DAS COMISSÕES

 DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
DESPACHOS DA COORDENADORA

(EXPEDIENTE DE 14/12/2022)
07/01/000.978/2014 - Aprovo o parecer exarado pela Assessoria Técnica 
desta Coordenadoria, consoante o apurado pela 2ª CPI, e, com fulcro no 
artigo 1ª, inciso XI, da Resolução CGM nº 1746/2021, decido arquivar o 
presente inquérito administrativo, icando ainda, resguardado à Adminis-
tração Pública Municipal o direito de reabrir a instrução processual em 
caso de surgimento de fato novo.

09/51/000.115/2019 - De acordo. Em conformidade com o disposto na 
Resolução CGM nº 1.746, notadamente no inciso IV do artigo 1º, DEFIRO 
A SUSTAÇÃO DO SOBRESTAMENTO do presente feito, de acordo com a 
fundamentação apresentada pela Primeira CPI.

09/72/001.158/2019 - De acordo. Em conformidade com o disposto na 
Resolução CGM nº 1.746, notadamente no inciso IV do artigo 1º, DEFIRO 
A SUSTAÇÃO DO SOBRESTAMENTO do presente feito, de acordo com 
a fundamentação apresentada pela Primeira CPI.

(*)09/71/000.060/2020 - Aprovo o parecer exarado pela Assessoria Técnica 
desta Coordenadoria, consoante o apurado pela 5ª CPI, e, com fulcro no 
artigo 1ª, inciso XI, da Resolução CGM nº 1746/2021, decido arquivar o 
presente inquérito administrativo, icando ainda, resguardado à Adminis-
tração Pública Municipal o direito de reabrir a instrução processual em caso 
de surgimento de fato novo.
(*)Republicado por ter saído com incorreção no DO Rio de 14/12/22

(*)09/03/000.846/2021 - De acordo. Em conformidade com o disposto na 
Resolução CGM nº 1.746, notadamente no inciso IV do artigo 1º, DEFIRO 
O SOBRESTAMENTO do presente feito, de acordo com a fundamentação 
apresentada pela Primeira CPI.
(*)Omitido no D.O. Rio de 04/10/2022

ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DA GERENTE
EXPEDIENTE DE 14/12/2022

Fruição de Fração de Cargo em Comissão Incorporado - validade: 14/09/2022, 
processo n.º CGM-PRO-2022/0346 - DIEGO PARREIRA DA COSTA, matrí-
cula 10/277.616-9, tornando sem efeito o expediente de 21/09/2022, publicado 
em 22/09/2022- AUTORIZO

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA GERAL

Titular: Daniel Bucar Cervasio 
Travessa do Ouvidor, 4 - Centro. Tel.: 3083-8383 

_ _ _

DESPACHO DO COORDENADOR DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
EXPEDIENTE DE 14/12/2022

Aprovo a prestação de contas dos gestores de SDP da Subgerência 
Predial, de Materiais e Patrimônio - PG/CA/GI/SPMP, formalizada por meio 
do processo PGM-PRO-2022/01260.01, no valor de R$ 24.673,04 (vinte e 
quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos).

DESPACHOS DA SUBPROCURADORA-GERAL
EXPEDIENTE DE 13/12/2022

Processo: 99/007.847/2022 (PGM-PRO-2022/02927)
Objeto: Pagamento de Precatórios Judiciais do TRF - 2ª Região - modalidade 
custeio.
Partes: Procuradoria Geral do MRJ e BANCO DO BRASIL E OUTROS.
Fundamento: Não sujeito à Lei nº 8.666/93.
Razão: Determinação judicial.
ND: 3.3.90.91.01
Valor: R$ 125.292,38 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois 
reais e trinta e oito centavos)
Autorização: ANA PAULA BUONOMO MACHADO

EXPEDIENTE DE 13/12/2022
Processo: 99/007.847/2022 (PGM-PRO-2022/02927)
Objeto: Pagamento de Precatórios Judiciais do TRF - 2ª Região - modalidade 
alimentícia.
Partes: Procuradoria Geral do MRJ e BANCO DO BRASIL E OUTROS.
Fundamento: Não sujeito à Lei nº 8666/93.
Razão: Determinação judicial.
ND: 3.1.90.91.02
Valor: R$ 565.387,94 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta 
e sete reais e noventa e quatro centavos)
Autorização: ANA PAULA BUONOMO MACHADO

DESPACHO DA SUBPROCURADORA-GERAL
EXPEDIENTE DE 13/12/2022

Processo: 99/007.849/2022 (PGM-PRO-2022/02928)
Objeto: Pagamento de Precatório Judicial do TRT da 1ª Região.
Partes: Procuradoria Geral do MRJ e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Fundamento: Não sujeito à Lei 8.666/93.

Razão: Determinação judicial.
ND: 3.1.90.91.01
Valor: R$ 13.398.873,75 (treze milhões, trezentos e noventa e oito mil, 
oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Autorização: ANA PAULA BUONOMO MACHADO

TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: Luiz Antonio Guaraná 
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-3600/ Fax.: 2220-6802 
Home Page: http://www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@pcrj.rj.gov.br 

_ _ _

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 13/12/2022

Gratiicação de Encargos Especiais
Processo nº 40/102076/2022 - Altamiro Muniz Junior, matrícula 40/902.271-6;
Processo nº 40/102085/2022 - Bárbara Magalhães Flor, matrícula 40/902.269-0;
Processo nº 40/102091/2022 - Karina Pereira Mathias, matrícula 40/902.265-8;
Processo n° 40/102092/2022 - Tereza Raquel Muniz Holanda, matrícula: 
40/902.272-4.
Autorizo

DESPACHOS DA SECRETÁRIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
EXPEDIENTE DE 13/12/2022

Processo nº 40/100.787/2022. Autorizo a despesa adicional no valor de 
R$ 1.121,82 (um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) 
em favor de GENTE SEGURADORA S/A com base no artigo 65, § 1º da 
lei 8666/1993 e alterações posteriores e no Pregão Eletrônico nº 35/2022.

Processo nº 40/100.955/2020
a) OBJETO: Serviço de Transporte de Passageiros
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JA-
NEIRO e COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TÁXI CA-
RIOCA LTDA.
c) RAZÃO: Dispensa com aumento de objeto
d) FUNDAMENTO: Artigo 65, § 1º da lei 8666/1993 e alterações posteriores
e) VALOR: R$ 2.571,66 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta 
e seis centavos)
f) AUTORIDADE: MARCIA BEATRIZ LINS IZIDORO

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 14/12/2022

Processo nº: 040/102062/2022
Assunto: Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº TCMRJ 56/2022 
(P.A. nº 040/101298/2022)
Objeto: Contratação de Serviço de Enfermagem, pelo período 12 (doze) 
meses.
Interessados: CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LIMITADA e CLINICA 
MÉDICA E PSICOLOGICA DRA RENEE SARMENTO LTDA.

CONHEÇO O RECURSO interposto pela empresa CNS NACIONAL DE 
SERVIÇOS LIMITADA, em face da decisão inal do Pregão Eletrônico TCMRJ 
nº 56/2022, e quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão 
que considerou vencedora do Certame a empresa CLINICA MÉDICA E 
PSICOLOGICA DRA RENEE SARMENTO LTDA, pelos argumentos aduzi-
dos pelo Sr. Pregoeiro (peça 13) e com base no Parecer da douta Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos (peça 15), que aprovo e adoto como fundamentos 
desta decisão.

QUER SABER?
SEGUE A PREF

ambarros
Retângulo
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