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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=79776 

EDITAL 0629/2021-TCU/SEPROC, DE 8 DE JUNHO DE 2021 

TC 030.648/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Carlos Augusto de Almeida, CPF: 151.367.011-53, representado pelo Sr. Marlucio Lustosa 

Bonfim, OAB: 16.619/DF do Acórdão 29/2021-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, 
Sessão de 26/1/2021, proferido no processo TC 030.648/2019-0, por meio do qual o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 
Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 107 de 10/06/2021, Seção 3, p. 157) 
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CODMATERI A=79784 
EDITAL 0634/2021-TCU/SEPROC, DE 9 DE JUNHO DE 2021 

TC 029.589/2020-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 

empresa Gireli, Soares & Cia. Ltda. (CNPJ 14.180.344/0001-34), na pessoa do seu representante legal, 
para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à 

ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo 
recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da 

legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 9/6/2021: R$ 167.538,95; em solidariedade 
com o responsável ALEXANDRE ALEGRETTI DE OLIVEIRA - CPF: 702.543.890-15. 

O débito decorre do recebimento indevido da quantia de R$ 138.774,00, sendo R$ 118.594,50 
oriundos de recursos do FNDE, face à inclusão de serviços fictícios nos boletins de medição emitidos 
durante a vigência do Contrato 054/2013, o que viola os arts. 66 e 70 da Lei 8.666/1993. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 

19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 9/6/2021: R$ 180.287,73; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inclusão do nome do responsável no Cadastro 
informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de 

inadimplentes; d) inscrição de responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) ; 
e e) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na 

Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade acima indicada, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 

Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em 
qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 107 de 10/06/2021, Seção 3, p. 157) 
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