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Ofício nº 69/2019                                                Rio de Janeiro, 08 de julho de 2019 
 
 
À Central de Atendimento da Prefeitura do Rio de Janeiro  
 
 
Assunto: Solicitação de disponibilização de processos abaixo relacionados, com base no Eixo 
de “Avaliação Sistemática da Capacidade da Gestão”, subeixo “Capacidade de Estímulo à 
Participação Cidadã e de Atendimento às Solicitações e às Manifestações Recebidas” e no 
“Eixo de Controle Social e Participação Cidadã”, todos previstos DECRETO RIO Nº 45.385, de 
23 de Novembro de 2018, que institui o “Sistema de Integridade Pública Responsável e 
Transparente - Integridade Carioca e o Sistema de Compliance do Poder Executivo do 
Município do Rio de Janeiro - Compliance Carioca”. 
 
 
Prezada Central de Atendimento da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
 

Antecipamos nosso respeitoso cumprimento pelo trabalho desta Central de 
Atendimento da Prefeitura do Rio de Janeiro, que demonstra a busca ativa pelo 
estreitamento do diálogo com a sociedade civil e com a transparência da informação pública. 

 
Reiteramos o objetivo do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro quanto ao 

monitoramento sistemático da transparência ativa e passiva do município do Rio de Janeiro e 
o estabelecimento constante de pontes para a efetividade da meta nº 89 do Plano 
Estratégico do Rio, qual seja, “alcançar nota máxima no Ranking da Escala Brasil Transparente 
(EBT) do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União até 2020”. 

Considerando que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de interesse coletivo ou geral, conforme o inciso XXXIII do art. 5°, da Constituição Federal.  

Considerando que a publicidade é um princípio da Administração Pública, 
conforme art. 37, da Constituição Federal. 

Considerando os artigos 1º, parágrafo único, I, 2º e 3º, I, IV e V, todos da Lei de 
Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011, o OSB-Rio vem SOLICITAR a disponibilização 
eletrônica dos seguintes processos, discriminados de acordo com os respectivos órgãos de 
origem: 

1. Secretaria Municipal de Saúde 

a. Processo nº 09/200729/2018 – Objeto: Aquisição de Indicador 
Biológico com Cessão Equipamento para atender as demandas das 
Unidades de Pronto Atendimento de Rocha Miranda, Senador Camará e 
Cidade de Deus. 

b. Processo nº 09/903.579/2016 – Objeto: Prorrogação de 
fornecimento de vale refeição e vale alimentação. 
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c. Processo nº 09/200.325/2016– Objeto: Prorrogação de prazo 
contratual. 

d. Processo nº 09/000700/2016 – Objeto: Prestação de serviços de 
realização de exames de análises clínicas, citologia, cito patologia, imuno-
histoquímica e anatomia patológica em materiais biológicos de pacientes 
atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS/RJ) nas Unidades de 
Atenção Primária das Áreas de Planejamento (AP) 3.1, 3.2 e 3.3. 

e. Processo nº 09/000.799/2019– Objeto: prestação de serviços de 
atenção domiciliar. 

f. Processo nº 09/003220/2018 – Objeto: Homologo o resultado da 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 125/2019. 

g. Processo nº 09/003.739/2014 - NAD nº. 085/2019 – Objeto: 
Gerenciamento, operacionalização apoio e execução das atividades e 
serviços de saúde no âmbito da AP2.2. 

h. Processo nº 09/000.798/2019– Objeto: prestação de serviços de 
atenção domiciliar. 

2. Secretaria Municipal de Educação  

a. 07/004555/2018 – Objeto: Aquisição de Crachá de Identificação. 

b. Processo nº 07/001149/2018– Objeto: Aquisição de Papel Higiênico. 

c. Processo nº 07/004555/2018– Objeto: Aquisição de Crachá de 
Identificação. 

d. Processo nº 07/003233/2018– Objeto: Aquisição de Materiais de 
Manutenção e Conservação -Laminado Plástico para Lousa. 

3. Secretaria Municipal da Casa Civil 

a. Processo nº 01/000.057/2009– Objeto: Sistema Descentralizado de 
Pagamento. 

b. Processo nº nº 01/953.432/2019 – Objeto: Pensão Especial – 
Compensação LC N 193/2018 - Pensionistas. 

4. Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação 

a. Processo nº 02/000.264/2016– Objeto: a prestação de serviços de 
fornecimento de vale refeição/alimentação na modalidade Cartão 
Eletrônico Magnético com Chip de Segurança. 

5. Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro 
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a. Processo nº 06/600.163/2015 – Objeto: Transferência da unidade 
orçamentária 1542. 

 

Considerando que o trabalho de xerox é o mesmo que de digitalização do 
processo, solicitamos que os respectivos órgãos e/ou entidades já realizem a digitalização do 
processo na origem. 

 
Havendo a impossibilidade de digitalização do processo pela quantidade acima 

de 6 volumes, gostaríamos de solicitar acesso físico ao processo na CGM. Dessa maneira 
poderemos selecionar as partes necessárias para o monitoramento do OSB-Rio, com 
possibilidade logística de encaminhamento de voluntários. 

 
Assim, renovamos nosso reconhecimento da importância das atividades 

desenvolvidas por esta Ouvidoria para a transparência do Município do Rio de Janeiro e 
aguardamos Vossa resposta para darmos continuidade ao nosso trabalho. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

Tatiana Bastos 
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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