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Retorno de diligência da Tomada de 
Contas Especial do Contrato nº 
101/2012, celebrado entre a SMS e 
a Empresa Maquet do Brasil 
Equipamentos Médicos Ltda, para a 
aquisição de 24 bisturis eletrônicos, 
manutenção e assistência técnica. 
Pelo arquivamento. 

 

VOTO Nº  982/2018 
 
PROCESSO  Nº : 40/2212/2016. 
APENSO            : 40/0722/2013 
ÓRGÃO: Controladoria Geral do Município – CGM. 
 
ASSUNTO:     Retorno de diligência da Tomada de Contas Especial, 
realizada pela CGM, para o Contrato nº 101/2012, celebrado entre a 
SMS e a Empresa Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda, para 
a aquisição de 24 bisturis eletrônicos, manutenção e assistência 
técnica. 

I - RELATÓRIO 
 

Informa a 4ª IGE (fls.60/61v) tratar-se da análise do 
retorno de diligência da Tomada de Contas Especial, determinada nos 
termos do Voto nº 494/2018, de minha lavra, realizada pela CGM, do 
Contrato nº 101/2012, celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e a Empresa Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda, 
para a aquisição de 24 bisturis eletrônicos, manutenção e assistência 
técnica.               

No reexame, a 4ª IGE considera a diligência cumprida, 
razão pela qual manifesta-se pelo arquivamento dos autos, sem 
julgamento do mérito, nos seguintes termos, verbis: 
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“Conclusão: 
Considerando que o RAG nº 315/2015 concluiu que a 

contratação em tela atendeu aos princípios norteadores da administração pública 
municipal e que não foi configurado dano ao erário municipal na contratação em 
análise. 

Considerando, por parte desta unidade técnica, que do exame 
da documentação complementar apresentada não foi possível apurar o montante, 
assim como, a própria existência de dano na execução do Contrato nº 101/2012. 

Considerando os ensinamentos doutrinários e a jurisprudência 
apresentados nessa análise, em relação ao devido encaminhamento dos 
processos de TCE que demonstrem a carência de algum dos pressupostos 
essenciais de constituição e desenvolvimento do processo.  

Sugere-se o arquivamento dos autos, sem julgamento do 
mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 
processo, com fundamento no art. 175  do Regimento Interno do TCMRJ. 

Por fim, solicitamos a tramitação conjunta do presente processo 
com o de nº 09/2398/2017, tendo em vista a similaridade entre ambos”. 

 
O Sr. Secretário Geral de Controle Externo e a douta 

Procuradoria Especial da mesma forma se manifestam (fls.61v e 63, 
respectivamente).                           
                          É o Relatório. 

II-VOTO 
 
Em conformidade com o Corpo Instrutivo e a douta 

Procuradoria Especial, VOTO pela arquivamento dos autos, sem 
julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de 
desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 
175 do Regimento Interno do TCMRJ, na forma dos pareceres 
exarados. 

Determino, por fim, a tramitação conjunta do presente 
processo com o de nº 09/002398/2017, tendo em vista a similaridade 
entre ambos. 

Sala das Sessões,          de                             de 2018. 
 
 
                              NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA 

                     Conselheiro Relator 


