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ATO DO CONTROLADOR GERAL
(*)RESOLUÇÃO “N” CGM-RIO Nº 1870, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Revoga Resoluções CGM na forma que 
menciona.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a permanente necessidade de revisão da vigência 
e aplicabilidade das Resoluções emitidas pela Controladoria Geral do 
Município,

RESOLVE:
Art. 1º Revogar as Resoluções CGM que tratam do encerramento de 
exercícios anteriores, cujos efeitos já se exauriram e não possuem mais 
aplicação.

Art. 2º Ficam revogadas as seguintes Resoluções: 102/1997, 103/1997, 
307/2001, 364/2001, 428/2002, 574/2004, 648/2005, 649/2005, 727/2006, 
795/2007, 797/2007, 871/2008, 873/2008, 939/2009, 940/2009, 988/2010, 
1030/2011, 1068/2012, 1114/2013, 1157/2014, 1211/2015, 1254/2016, 
1257/2016, 1342/2017, 1454/2018, 1592/2019, 1598/2020, 1682/2020 e 
1684/2020.

Art. 3º As Resoluções CGM de que trata o art. 2º mantém seus efeitos 
jurídicos pretéritos válidos para o período de referência de sua aplicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022

GUSTAVO DE AVELLAR BRAMILI
(*) Republicado por conter incorreções no D.O. Rio nº 170 de 28/11/2022, 
pág. 49.

DESPACHO DO CONTROLADOR GERAL
(*)EXPEDIENTE DE 16/11/2022

CGM-PRO-2022/365 - Aprovo a prestação de contas dos gestores do 
Sistema Descentralizado de Pagamento - SDP do Gabinete da CGM, 
formalizado através do processo CGM-PRO-2022/00365, no valor de  
R$ 739,20 (setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), de acordo 
com o exposto no DESPACHO Nº CGM-DES-2022/02457.
(*) Omitido no D.O. nº 163 de 17/11/2022.

ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
DESPACHO DO DIRETOR

EXPEDIENTE DE 29/11/2022
Processo nº: 13/000.032/22 - CGM-PRO-2022/00037 - NAD 259/2022
Objeto: TAXI.RIO Uso Corporativo
Partes: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fundamento: Não Sujeito
Razão: Atender às necessidades de deslocamento da CGM.
Valor: R$ 7 376,57 (sete mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta 
e sete centavos).
Autorização: RAIMUNDO DOS SANTOS CONTREIRAS JÚNIOR

SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA
COORDENADORIA TECNICA DAS COMISSÕES 

DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
PORTARIA “P” CG/SUBCOR/CTCIA Nº 098 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022
A COORDENADORA TÉCNICA DAS COMISSÕES DE INQUÉRITO 
ADMINISTRATIVO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Resolução CGM nº 1746/2021, com fulcro no artigo 1º, inciso XIII e 
considerando o disposto no processo 09/04/000.074/2022.

RESOLVE:
ESTENDER à Segunda Comissão Permanente de Inquérito Administra-
tivo, poderes para apurar 30 (trinta) faltas consecutivas, apontadas no 
processo nº 09/04/000.210/2022, em apenso.

SUBCONTROLADORIA DE CORREGEDORIA
COORDENADORIA TÉCNICA DAS COMISSÕES  

DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
DESPACHOS DA COORDENADORA

(EXPEDIENTE DE 29/11/2022)
(*)09/64/000.154/2017 - 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 fundamenta-
ção apresentada pela Primeira CPI.

(*)Omitido no DO Rio de 01/09/2022

(*)09/32/000.086/2016 - 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 fundamenta-
ção apresentada pela Primeira CPI.

(*)Omitido no DO Rio de 14/09/2022

07/01/001.418/2019 - Em conformidade com o disposto na Resolução 
CGM nº 1.746, notadamente no inciso IV do artigo 1º, DECIDO SOBRES-
TAR o presente feito.

07/09/002.301/2021 - Em conformidade com o disposto na Resolução 
CGM nº 1.746, notadamente no inciso IV do artigo 1º, DECIDO SOBRES-
TAR o presente feito.

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA GERAL

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

_ _ _

ATO DO PROCURADOR-GERAL
RESOLUÇÃO “P” Nº 304 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DA PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o disposto na 
Lei Complementar nº 132 de 20 de dezembro de 2013,

RESOLVE:
Nomear ANA LUCIA GUERRA, Auxiliar de Procuradoria, matrícula nº 
11/257.567-8, para exercer o cargo em comissão de Diretor IV, símbolo 
DAS-6, código 12638, setor 14179, da Divisão de Biblioteca, da Diretoria 
de Documentação, do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro.

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 

_ _ _

RESOLUÇÃO Nº 1.198, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.
RETIFICAÇÃO

Onde se lê:
“Art. 2º Designar os servidores: ...,Fernanda Philippi de Negreiros Maluf,...”

Leia-se:
“Art. 2º Designar os servidores: ...,Fernanda Philippi de Negreiros,...”

Publicado no D.O. Rio nº 171, de 29/11/2022 - página 27, coluna 2.

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 28/11/2022

Processo nº 40/101.940/2022
Assunto: Impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2022
Objeto: Prestar serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de cartão refeição/alimentação, por um período de 24 (vinte 
e quatro) meses.
Interessadas: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Com base no Parecer de peça 014 da douta Secretaria de Assuntos 
Jurídicos - SAJ, que aprovo e adoto como fundamentos desta decisão, 
CONHEÇO O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO de peça 4, interposto pela 
empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, em face 
do edital do Pregão Eletrônico nº 55/2022 e quanto ao mérito, JULGO 
IMPROCEDENTE, mantendo-se inalteradas as condições exigidas no 
instrumento convocatório.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 29/11/2022

PROCESSO: 40/101.625/2022
Tendo em vista o constante às peças 025/027, APROVO a Prestação 
de Contas em nome de BRAULIO DE FREITAS FERRAZ, matrícula 
90/901.197-4.

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 29/11/2022

Licença Especial
Processo nº 40/102.030/2022 - Lucia Martins Andrade, matrícula 40/901.732-8.
Autorizo

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 29/11/2022

Processo nº 040/102007/2022
Assunto: Impugnação aos termos do Edital da Tomada de Preços TCMRJ 
1/2022
Objeto: Obras de reforma no prédio sedo do TCMRJ conforme especii-
cações estabelecidas no Memorial Descritivo do Projeto nº COB-1/2022 
- Anexo VII (Projeto Básico).
Interessada: CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA LTDA

Com base no Parecer de peça 014 da douta Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos, que aprovo e adoto como fundamentos desta decisão, CONHE-
ÇO O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO de peça 03, interposto pela empresa 
CHANGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e, 
quanto ao mérito, JULGO PROCEDENTE, com ajuste na alínea “a” do 
subitem 7.1.4 do Edital, nos moldes sugeridos pela Coordenadoria de 
Obras na peça 13.
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação - CPL, para adequa-
ção do Edital da Tomada de Preços 1/2022. 

QUER SABER?
SEGUE A PREF
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos, 

 

Trata-se de Impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 055/2022, 

pelo qual se pretende contratar empresa especializada na prestação de serviços de 

administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão refeição e alimentação em 

favor deste Tribunal de Contas, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, cujo procedimento 

licitatório foi autuado sob o nº 040/101617/2022. 

 

O Memorando nº 17/2022 (Peça 002), subscrito pelo Sr. Pregoeiro, solicita a 

abertura de processo em razão da impugnação apresentada pela empresa “LeCard” (Peça 

004), que, ante o seu interesse em participar do aludido certame, requer:  

 

a. Seja retificado o item 9.2 do TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, a 
fim de que seja excluída a obrigatoriedade da aceitação de empresas 
de aplicativo de entrega (delivery);  
b. Caso não entenda pelas retificações do Edital, pugna-se pela 
emissão de parecer, informando quais os fundamentos legais e o 
estudo técnico que embasaram a decisão desta comissão;  
c. Assim, na hipótese de não serem modificados os dispositivos 
editalícios impugnados, seja remetido a presente impugnação ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para manifestação, sob as 
penas da lei. 

 

Impugnação – Pregão eletrônico 

nº 055/2022 – Contratação de 

serviço de gerenciamento, 

administração, emissão e 

fornecimento de cartão 

refeição/alimentação – 

conhecimento e improcedência. 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

 

Ato contínuo, acostou-se a documentação da Impugnante nas Peças 005 a 007, 

seguidas do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2022 na Peça 008. 

 

Em continuidade, o Sr. Pregoeiro, na Peça 009, opinou pelo encaminhamento dos 

presentes autos ao DGP, em virtude da impugnação apresentada pela empresa LE CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 

 

O Departamento de Gestão de Pessoas – DGP, na Peça 010, ao seu turno, proferiu 

despacho, opinando: 

 

(i) pelo não acolhimento do item a. da impugnação;  

(ii) pelo deferimento do item b. no caso de aprovação da presente 

manifestação desta Diretoria de Gestão de Pessoas com base nos 

fundamentos fáticos e legais apresentados;  

(iii) pelo não acolhimento do pedido para que na hipótese de não serem 

modificados os dispositivos editalícios impugnados, a presente 

impugnação seja remetida ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

 

Retornado os autos ao Sr. Pregoeiro, este proferiu o despacho de Peça 012, 

conhecendo a impugnação e julgando-a improcedente, para manter inalteradas as condições 

exigidas no Edital, pelo que, na mesma oportunidade, encaminhou este feito à SGA, 

objetivando a sua manifestação a esse respeito. 

 

Desta feita, o Sr. Secretário-Geral de Administração encaminhou o presente 

processo à esta SAJ, para análise da matéria (Peça 013). 

 

É o breve relato. 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

 

Preliminarmente, convém pontuar que cabe à Administração dirimir quaisquer 

dúvidas que possam macular a validade do procedimento instaurado, sendo certo que à esta 

Secretaria de Assuntos Jurídicos compete tão somente a análise legal da matéria. 

 

Nesse sentido, tem-se, no que tange ao juízo de admissibilidade, que a 

impugnação em comento foi corretamente conhecida, porquanto preenchidos os 

pressupostos de legitimidade, interesse e motivação.  

 

Quanto à tempestividade, verifica-se que a Impugnante cumpriu o prazo previsto 

no art. 41, §2º, da Lei nº 8.666/93 e no item 5.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2022, ao 

apresentar sua manifestação em 04/11/2022, três dias úteis antes da data de abertura da 

sessão pública. 

 

No tacante ao mérito da impugnação propriamente, vê-se que o cerne de seu 

inconformismo está pautado na alegação de que “a imposição de a empresa possuir opção de 

compra através de e-commerce ou delivery por aplicativos, mostra-se abusiva e ilegal, visto 

que constitui legítima restrição à participação do certame”. 

 

Sucede que, se dita contratação visa atender às necessidades dos servidores deste 

Tribunal de Contas, é certo que não há fundamento algum para as alegadas abusividade e 

ilegalidade na obrigatoriedade de a futura contratada possuir a opção de compra via e-

commerce ou delivery, tratando-se, a bem da verdade, de um benefício e/ou diferencial cuja 

ausência ou dispensa não pode ser admitida, sobretudo em tempos modernos, em que o 

recebimento dos produtos adquiridos por meio do cartão de benefícios cresceu de maneira 

exponencial, a ponto de transformar-se em uma realidade tanto no ambiente residencial (de 

homeoffice), como no próprio prédio deste Tribunal, conforme assinalado na Peça 010.  

Confira-se: 
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“(...) A exigência contida no item 9.2. ACESSO A APLICATIVOS DE 
ENTREGA EM DOMICÍLIO (“delivery”), No que concerne à exigência da 
Contratada possuir convênio para pagamento em site (página na 
internet) ou por aplicativos em no mínimo uma empresa para 
aquisição de refeições prontas (delivery) visa garantir o atendimento 
das necessidades dos funcionários, bem como praticidade, conforto 
e segurança para os mesmos. A prática de entrega de refeições 
prontas e produtos alimentícios (delivery) já era rotineira no âmbito 
deste Tribunal de Contas mesmo antes da pandemia, o que foi 
ampliado com o advento da doença, cabendo assim às empresas que 
prestam serviços de fornecimento de vale refeição, buscarem atender 
às necessidades de seus usuários, o que não pode é o impugnante 
pretender adequar as exigências do edital a suas próprias limitações 
operacionais. As empresas do setor de vale alimentação e/ou refeição 
iniciaram suas operações junto às plataformas de delivery até mesmo 
antes de abril de 2020, quando houve um aumento de busca pelo 
serviço, tempo suficiente para que o requerente envidasse esforços 
para oferecer essa funcionalidade a seus usuários, o que não sustenta 
o argumento de ferir inteiramente os princípios instituídos pela 
legislação vigente, ceifando o direito de interessadas no certame 
concorrem em condições iguais, mas sim de buscar uma contratação 
com empresas de excelência e que estejam alinhadas com a 
modernidade, não podemos prejudicar os funcionários do TCMRJ 
para beneficiar a impugnante, porque em pleno século XXI não 
desenvolveu a capacidade tecnológica de competir com o mercado.” 

 

Assim sendo, dada a necessidade dos servidores deste Tribunal, que, antes mesmo 

da pandemia acarretada pelo COVID-19 já se utilizavam desse serviço, a alegação de 

ilegalidade ou mesmo de nulidade da cláusula do edital que exige a prestação do serviço junto 

às plataformas de delivery não se justifica, nem encontra qualquer tipo de amparo legal. 

 

Nesse sentido, aliás, preceitua Hely Lopes Meirelles, quando adverte que: 

 

"(...) não configura atentado ao princípio da igualdade entre os 
licitantes o estabelecimento de requisitos mínimos de participação no 
edital ou convite, porque a Administração pode e deve fixá-los sempre 
que necessário à garantia da execução do contrato, à segurança e 
perfeição da obra ou serviço, à regularidade do fornecimento ou ao 
atendimento de qualquer outro interesse público"1 

                                            
1 MEIRELLES, Hely Lopes, "Direito Administrativo Brasileiro", pp. 296-297, 39. ed., 2013, Ed. Malheiros. 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

 

Isto posto, tendo em vista a clara legalidade da exigência contida no edital objeto 

da presente discussão, opinamos pelo conhecimento da presente impugnação e, no mérito, 

por todo o embasamento técnico-legal apresentado, pela sua improcedência, inclusive, no 

tocante ao pedido de remessa deste processo ao Tribunal de Contas de São Paulo, visto que 

não há relação hierárquica entre este Tribunal e aquele, tampouco competência para análise 

do caso. 

 
Este é o nosso entendimento. 

  
 

Em 22/11/2022 

Gilberto da Silva Costa Filho 
Assistente II 

Matricula 90/902.247-6 
 
 
 

Visto. 

Tatiana Sapha Kaufman 
    Assessora-Chefe 
Mat. nº 90/901.502 
 
 
 
SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
 
De acordo com o Parecer desta SAJ. 
 

 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2022 
 

Luiz Antonio de Freitas Junior 
                Secretário de Assuntos Jurídicos 

Mat nº 90/900.967 
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