Diário Eletrônico
Ano 2 | n° 165 | Segunda-feira, 02/09/2019

Pautas ...................................................................................................................................... 1
Plenário ................................................................................................................................. 1
Despachos de autoridades ............................................................................................... 26
Ministro Augusto Nardes .................................................................................................... 26
Ministro Raimundo Carreiro ............................................................................................... 41
Ministra Ana Arraes ............................................................................................................ 79
Editais .................................................................................................................................... 82
Secretaria de Gestão de Processos ................................................................................... 82

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62447693.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Boletim do Tribunal de Contas da União
Regulamentado pelo art. 98 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992,
e pelos §§ 3° a 5° do art. 295 do Regimento Interno do TCU
http://www.tcu.gov.br

btcu@tcu.gov.br

SAFS Lote 1 Anexo I sala 424 - CEP:70042-900 - Brasília - DF
Fones: 3316-7279/3316-7869/3316-2484/3316-5249
Presidente
Vice-Presidente
JOSÉ MUCIO MONTEIRO FILHO ANA LÚCIA ARRAES DE ALENCAR
Ministros
WALTON ALENCAR RODRIGUES
BENJAMIN ZYMLER
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA
RAIMUNDO CARREIRO SILVA
BRUNO DANTAS NASCIMENTO
VITAL DO RÊGO FILHO
Ministros-Substitutos
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
MARCOS BEMQUERER COSTA
ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
WEDER DE OLIVEIRA
Ministério Público junto ao TCU
Procuradora-Geral
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Subprocuradores-Gerais
LUCAS ROCHA FURTADO
PAULO SOARES BUGARIN
Procuradores
MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO
JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA
SERGIO RICARDO COST A CARIBÉ
RODRIGO MEDEIROS DE LIMA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretário-Geral
LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA
segedam@tcu.gov.br
Boletim do Tribunal de Contas da União de deliberações dos colegiados
do TCU e relatores - v. 1, n. 1, 2018. - Brasília: TCU, 2018- .
Diário.
1. Controle externo - periódico. 2. Ato normativo - periódico. 3. Controle
externo - edital. I. Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU).
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Ruben Rosa

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62447693.

BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 165 | Segunda-feira, 02/09/2019

1

PAUTAS
PLENÁRIO
CODM ATERI A=40422

PAUTA DO PLENÁRIO
Sessão Ordinária de 04/09/2019, às 14h

A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou incluídos
processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse
http://portal.tcu.gov.br/sessoes-pautas-e-atas/pautas.

PROCESSOS RELACIONADOS
Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
003.198/2019-7 -

Natureza: Monitoramento
Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras Transporte S.A. - MME
Representação legal: não há

015.266/2003-4 -

Natureza: Tomada de Contas Especial
Recorrente: José Roberto Lobão da Costa
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A
Representação legal: Mario Renato Balardim Borges (50627/OABRS) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Jaques Fernando
Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Luiz Otávio
Oliveira Campos; Lars Daniel Silva Andersen Trindade e outros,
representando José Roberto Lobão da Costa; Afonso Marcius Vaz
Lobato (8.265/OAB-PA), representando Andre Moraes Gueiros,
Estaleiros Bacia Amazonica S/a e Paulo Érico Moraes Gueiros;
Frederico Coelho de Souza (1074/OAB-PA) e outros, representando
Rodomar Ltda.

040.963/2018-7 -

Natureza: Representação
Representante: Soll Serviços, Obras e Locações Ltda.
Interessado: Serval Serviços e Limpeza Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal Rural de
Pernambuco
Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE)
e outros, representando Serval Serviços e Limpeza Ltda.; Alexandre
Dimitri Moreira de Medeiros (20305/OAB-PE), representando Soll
-servicos Obras e Locacoes Ltda.
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Ministro BENJAMIN ZYMLER
003.619/2017-6 -

Natureza: Pedido de Reexame (Representação)
Representante: R&M Construtora Eireli- EPP
Recorrentes: Alexandre Moura Alves de Paula e Erlene Fonseca
Cabral
Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Social do Transporte (Sest) e
Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte (Senat), Conselho
Regional de Pernambuco
Representação legal: Thaise Paiva Coelho (OAB/PE 41.563);
Ricardo Magaldi Messetti (OAB/DF 30.373); Nicole Carvalho
Goulart (OAB/DF 32.639); Lívia Campos Dantas (OAB/DF 38.598)
e outros.

015.821/2014-5 -

Natureza: Monitoramento
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Turismo
Representação legal: Gilson Machado Guimaraes
representando Instituto Brasileiro de Turismo

Neto,

022.593/2019-5 -

Natureza: Representação
Representante: RMC Serviços Eireli - EPP
Órgão/Entidade/Unidade: Distrito Sanitário Especial Indígena
Xingu - Ministério da Saúde
Representação legal: não há

024.438/2014-6 -

Natureza: Monitoramento
Responsáveis: Antonia Eliana Pinto; Asterio Carrijo Barbosa
Junior; Donizete de Oliveira; Gilnara Pinto Pereira; Gregori Teixeira
da Costa; Ivan Tuyoshi Mori Kakimoto; Jamil Candido de Lima;
Marcelo Narvaes Fiadeiro; Maria Angélica Aben-athar; Marilusa
Cunha da Silveira; Sergio Alves Guimaraes Cotia
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde
Representação legal: Leila Suely Chacon Doria (OAB/DF 51.191),
representando Maria Angélica Fernandes Aben-Athar.

026.787/2019-9 -

Natureza: Representação
Representante: Injex Pen Indústria e Comércio de Artigos Plásticos
Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia
Representação legal: Luiz Felipe Hadlich Miguel (OAB/SP
215.844), Luiz Felipe Miguel (OAB/SP 45.402), Viviane Dufaux
(OAB/SP 109.944) e outros, representando Injex Pen Indústria e
Comércio de Artigos Plásticos Ltda.

035.506/2017-2 -

Natureza: Acompanhamento
Responsável: Andrew George William Parsons
Órgão/Entidade/Unidade: Comitê Paralímpico Brasileiro
Representação legal: Paulo Victor Barchi Losinskas (OAB/SP
306.109)
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043.531/2018-0 -

Natureza: Acompanhamento
Responsável: Andrew George William Parsons
Órgão/Entidade/Unidade: Comitê Paralímpico Brasileiro
Representação legal: Paulo Victor Barchi Losinskas (OAB/SP
306.109)

Ministro AROLDO CEDRAZ
018.447/2019-8 -

Natureza: Denúncia
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n.
8.443/1992)
Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n.
8.443/1992)
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Piraquara - PR
Representação legal: não há

019.186/1996-7 -

Natureza: Representação
Representante: Tribunal de Contas da União
Interessados: Banco do Brasil S.A.; Humberto Guimaraes Souto
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A.
Representação legal: Alexandre Bocchetti Nunes (93294/OAB-RJ)
e outros, representando Banco do Brasil S.A.

020.436/2009-6 -

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
Recorrente: Antônio Domingos Debastiani
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Feliz Natal MT
Responsáveis: Antônio Domingos Debastiani; Enir Rodrigues de
Jesus; Enir Rodrigues de Jesus; Luiz Antonio Trevisan Vedoin;
Maria Loedir de Jesus Lara; Santa Maria Comercio e Representação
Ltda.
Representação legal: Almino Afonso Fernandes (3498-B/OABMT) e outros, representando Antônio Domingos Debastiani; Ivo
Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT), representando Luiz
Antonio Trevisan Vedoin e Santa Maria Comercio e Representação
Ltda.

021.675/2019-8 -

Natureza: Representação
Representante: Vale Forte Eireli
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião
do Anta/MG
Representação legal: não há

022.415/2019-0 -

Natureza: Representação
Representante: Coenco Construções Empreendimentos e Serviços
Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel
- PB
Representação legal: não há
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025.110/2019-5 -

027.578/2019-4 -

Natureza: Representação
Representante: Lockerblind Blindagens Especiais Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Casa da Moeda do Brasil
Representação legal: Marco Antonio Ciqueira e
representando Lockerblind Blindagens Especiais Ltda.

outros,

Natureza: Representação
Representante: Juriseg Segurança e Vigilância Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
Representação legal: não há

Ministro RAIMUNDO CARREIRO
019.364/2017-2 -

Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Constitucional do Distrito
Federal
Representação legal: Allan Lúcio Sathler e outros, representando
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

Ministra ANA ARRAES
013.162/2019-5 -

Natureza: Representação
Representante: Almeida Gomes Engenharia, Incorporações e
Construções Eireli
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A
Representação legal: Karina Bronzon de Castilho (OAB/DF
20.971), representando Almeida Gomes Engenharia, Incorporações
e Construções Eireli.

027.357/2019-8 -

Natureza: Representação
Representante: Fonseca e Telles Pinturas em Geral Eireli
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Espírito Santo
Representação legal: não há

033.760/2018-7 -

Natureza: Prestação de Contas
Exercício: 2017
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União
Responsáveis: Raimundo Carreiro Silva; José Mucio Monteiro
Filho; Cláudio Souza Castello Branco; Rainério Rodrigues Leite;
Carlos Roberto Caixeta; Carlos Alberto Sampaio de Freitas; Cláudio
Souto Maior Gomes; Daniel Luiz de Souza; Delenda Assunção
Araújo Bruno; Felício Ribas Torres; Hiram Carvalho Leite e
Marcelo Luiz Souza da Eira
Representação legal: não há
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Ministro BRUNO DANTAS
022.234/2019-5 -

Natureza: Representação
Representante: Work Temporary Serviços Empresariais Ltda. - ME
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
Representação legal: não há

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
006.568/2017-3 -

Natureza: Monitoramento
Responsável: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Sergipe
Representação legal:

015.367/2019-3 -

Natureza: Monitoramento
Interessado: Tribunal de Contas da União
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São João de
Piabas/PA
Representação legal: não há

017.468/2017-5 -

Natureza: Monitoramento
Responsável: Gilson dos Anjos Silva
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Incra no
Estado de Sergipe
Representação legal: não há

034.350/2016-0 -

Natureza: Denúncia
Denunciante: Identidade preservada (art. 55 da Lei 8.443/1992)
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cristópolis/BA
Representação legal: não há

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA
013.919/2016-4 -

Natureza: Acompanhamento
Interessado: Tribunal de Contas da União
Órgão/Entidade/Unidade: Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB
Representação legal: Paulo
Victor
Barchi
Losinskas
(306109/OAB-SP) e outros, representando Comitê Paraolímp ico
Brasileiro

021.686/2019-0 -

Natureza: Representação
Representante: Horti Gourmet Alimentos Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre HCPA
Representação legal: Henrique Marchini (OAB/RS 51.297)
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022.308/2019-9 -

Natureza: Representação
Representante: Tribunal de Contas da União
Órgão/Entidade/Unidade: Sítio Roberto Burle Marx - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Representação legal: não há

022.394/2019-2 -

Natureza: Representação
Representante: Fino Sabor Indústria e Comércio Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Estado da Fazenda,
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal
Representação legal: não há.

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
014.148/2014-5 -

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial)
Recorrentes: Daniely Silva de Souza; Decio Paulo Bonilha
Munhoz; Francisca Silva Rodrigues; Giane Santos Almeida; Jean
Arruda Nunes; José Airton de Lima; José Cláudio de Castro Lima
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cascavel/CE
Responsáveis: Caixa Economica Federal; Construtora C & A Ltda;
Construtora Costa Machado Ltda; Daniely Silva de Souza; Decio
Paulo Bonilha Munhoz; Fabio Cavalcante de Albuquerque; Fabrício
Falcão Lopes; Francisca Silva Rodrigues; Giane Santos Almeida ;
Jayme Renan Machado Costa; Jean Arruda Nunes; Joaquim Ciriaco
Ramires; Joaquim Nunes Dourado; José Airton de Lima; José
Cláudio de Castro Lima; Ministério do Turismo
Representação legal: Joao Gustavo Magalhaes Fontenele
(15.502/OAB-CE) e outros, representando Joaquim Nunes Dourado
e Nunes & Cia. Ltda.; Gryecos Attom Valente Loureiro
(54.459/OAB-DF), representando Caixa Economica Federal;
Francisco Artur de Souza Munhoz (18458/OAB-CE) e outros,
representando Decio Paulo Bonilha Munhoz; Antonio Flavio
Pedrosa Holanda (37125/OAB-CE) e outros, representando Fabrício
Falcão Lopes; Marcelo Cordeiro de Castro (19194/OAB-CE),
representando Construtora Costa Machado Ltda; Alanna Castelo
Branco Alencar (6854/OAB-CE) e outros, representando José Airton
de Lima, Decio Paulo Bonilha Munhoz, Daniely Silva de Souza, José
Cláudio de Castro Lima, Francisca Silva Rodrigues, Jean Arruda
Nunes e Giane Santos Almeida
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014.981/2010-6 -

Natureza: Auditoria
Responsáveis: Joaquim Guedes Martins Neto; Josidan Gois Cunha;
José Wanks Meireles Sales e Marcílio de Sá Batista
Órgão/Entidade/Unidade:
Departamento
Nacional
de
Infraestrutura de Transportes
Representação legal: Eduardo Pragmácio de Lavor Telles (OAB/CE
2.331) entre outros, representando Joaquim Guedes Martins Neto; Luiz
Cláudio de Almeida Abreu (OAB/DF 301) entre outros, representando José
Wanks Meireles Sales; Marlon Carvalho Cambraia (OAB/CE 14.333) e
Reno Porto Cesar Bertosi (OAB/CE 18.902) representando Marcílio de Sá
Batista; e Sergio Rebouças (OAB/CE 18.383) entre outros, representando
Josidan Gois Cunha

016.932/2018-8 -

Natureza: Monitoramento
Órgão/Entidade/Unidade: Município de São Lourenço da Mata/PE
Representação legal: não há

021.755/2019-1 -

Natureza: Solicitação
Solicitante: Procuradoria da República em Pernambuco
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; então
Ministério das Cidades; Secretaria das Cidades do Estado de
Pernambuco
Representação legal: não há

021.890/2019-6 -

Natureza: Solicitação
Solicitante: Procuradoria da República no Estado do Amazonas
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Estado de Infraestrutura
do Estado do Amazonas
Representação legal: não há

PROCESSOS UNITÁRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Ministro BENJAMIN ZYMLER
033.673/2014-4 -

Revisão de ofício de acórdão que considerou legal, para fins de
registro, admissão de pessoal.
Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal
Interessada: Silvia Andrea Cupertino
Representação legal: João Paulo Amaral Rodrigues (OAB/DF
24.867), representando Silvia Andrea Cupertino
Interessado em sustentação oral:
- João Paulo Amaral Rodrigues (OAB/DF
24.867), em nome de SILVIA ANDREA
CUPERTINO
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
028.421/2016-7 -

Representação sobre possível fraude ou conluio em licitações, com
repartição de lotes de serviços entre empresas no âmbito de convênio
que objetivou a implantação de sistemas coletivos de captação,
armazenamento e distribuição de água (SSAA - Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Água) para consumo humano em
comunidades rurais do semiárido baiano, no âmbito do Programa
Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água (PAT - Água
para Todos).
Representante: Tribunal de Contas da União
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia
Responsáveis: Jorge Luiz Gonçalves Farias; Washington Rodrigues
de Miranda; Sidney Souza Nascimento; Maria da Conceição Santos
da Silva e Maria Domícia de Cerqueira Pedreira; Emprenge
Construtora Ltda.; Elite Engenharia Ltda.; Patrol Construções Ltda.;
Roble Serviços Ltda.; Construtora Franco Araújo Ltda.; Emajo
Empreendimentos Ltda.; Metro Engenharia e Consultoria Ltda.;
2MS - Engenharia Ltda. (ex-Engelux Engenharia Ltda.); Aço 50
Engenharia e Empreendimentos Ltda.; Construtora Ceará Mendes
Ltda.; e Global San Empreendimentos Ltda
Representação legal: Maria Fátima Almeida de Queiroz (OAB
7.706/BA) e outros, representando Jorge Luiz Gonçalves Farias,
Sidney Souza Nascimento, Washington Rodrigues de Miranda e
Maria da Conceição Santos da Silva; Ednaldo Oliveira Moura (OAB
17.616/BA) representando Maria Domícia de Cerqueira Pedreira;
Fredie Souza Didier Junior (OAB 15.484/BA) e outros,
representando Roble Serviços Ltda.; Ademário Silva Rodrigues
(OAB 5.369/BA), representando Emajo Empreendimentos Ltda.;
Fabricio de Castro Oliveira (OAB 15.055/BA) e outros,
representando Patrol Construções Ltda. e Metro Engenharia e
Consultoria Ltda.; Cristiane Nolasco Monteiro do Rego (OAB
8.564/BA) e outros, representado Construtora Ceará Mendes Ltda.;
Leonardo Baruch Miranda de Souza (OAB 23.772/BA) e outros,
representando 2MS - Engenharia Ltda. (ex-Engelux Engenhar ia
Ltda.); Iuri Mattos de Carvalho (OAB 1.6741/BA) e outros,
representando Elite Engenharia Ltda.; Kleber Jorge Carvalho
Bezerra
(OAB 11.257/BA),
representando
Global
San
Empreendimentos Ltda.
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Interessado em sustentação oral:
- Maurício Brito Passos Silva (OAB/BA 20.770), em nome de
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
- Ademário Rodrigues (OAB/BA 5.369), em nome da EMAJO
EMPREENDIMENTOS LTDA.
-Leonardo Baruch (OAB/BA
ENGENHARIA LTDA.

23.772),

em nome

da 2MS

- Vitor Moreno Soliano Pereira (OAB/BA 35.320), em nome da
Construtora Ceará Mendes LTDA
- Rodrigo da Silva Castro (OAB/DF 22.829), em nome Aço 50
Engenharia e Empreendimentos Ltda.
- Mauricio Brito Passos Silva (OAB/BA 20.770), em nome Patrol
Construções LTDA.

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO
Ministra ANA ARRAES
006.113/2014-1 -

Pedido de reexame contra acórdão que confirmou a sujeição do ONS
à jurisdição do TCU, por força do art. 70, parágrafo único, da CF/88
e do art. 5º, inciso I, da Lei 8.443/1992.
Recorrente: Operador Nacional do Sistema Elétrico
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica e
Operador Nacional do Sistema Elétrico
Representação legal: Camila Alves e Fontes (OAB/DF 45.599) e
outros
1º Revisor: Ministro Benjamin Zymler (14/06/2017)
2º Revisor: Ministro Bruno Dantas (12/12/2018)
3º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (14/08/2019)
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DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
004.355/2013-0 -

Pedidos de reexame interpostos contra decisão exarada no bojo de
auditoria realizada para fiscalizar a licitação aberta, sob o regime
diferenciado de contratações (RDC) eletrônico, cujo objeto foi a
contratação das obras de construção de berço para atracação de
navios em substituição aos dolfins do Atalaia do Porto de Vitória/ES.
Recorrentes: Estacon Infraestrutura S.A.; Fernando Elias Siqueira
Rangel
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Espírito Santo
Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes,
OAB/DF 27.154 e outros, representando Estacon Infraestrutura S.A

007.825/2019-6 -

Solicitação de informações acerca de “Acordo de Assunção de
Compromissos”, firmado entre o Ministério Público Federal e a
Petróleo Brasileiro SA.
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Interessado: Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Representação legal: não há

013.743/2019-8 -

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização e
controle sobre o "Acordo de Assunção de Compromissos", firmado
entre o Ministério Público Federal do Estado do Paraná e a Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobrás.
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Interessado: Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Léo Motta
Representação legal: não há

031.743/2016-1 -

Monitoramento do cumprimento de determinação exarada no bojo
de representação que versou sobre a legalidade dos preços praticados
em contrato firmado de concessão de uso de área no Aeroporto do
Galeão para execução de serviços de abastecimento, tratamento e
distribuição de água e esgoto para os condôminos.
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
Interessado: CDN Serviços de Água e Esgoto Ltda.
Representação legal: Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OABDF); Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro
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033.668/2012-4 -

Pedidos de reexame interpostos contra decisão exarada em processo
de representação em que se examinou a regularidade da participação
acionária da Caixa Participações S.A na Branes Negócios e Serviços
S.A.
Recorrentes: Branes Negócios e Serviços S.A.; Caixa Econômica
Federal; IBM Brasil-Indústria Máquinas e Serviços Limitada
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Participações S.A
Representação legal: Nathália Castro de Pina; Carlos Magno
Martins Vieira Mascarenhas, Celso Cintra Mori (23.639/OAB-SP)

Ministro BENJAMIN ZYMLER
008.165/2019-0 -

Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de
ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia hidrográfica do
Arroio da Areia, no município de Porto Alegre/RS.
Órgãos/Entidades/Unidades:
Caixa
Econômica
Federal;
Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Porto
Alegre/RS
Interessado: Congresso Nacional
Representação legal: não há

009.843/2010-8 -

Auditoria realizada com o objetivo de verificar as obras de
modernização e adequação do Sistema de Produção da Refinaria do
Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos/SP. Análise das
razões de justificativa.
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A
Responsáveis: Alan Kardec Pinto; Fernando Vicente Casasola;
Jorge Alberto Merola Faria; Luís Antônio Scavazza; Marcelo Lopes
dos Santos; Pedro José Barusco Filho; Sérgio dos Santos Arantes;
Vicente Gullo; Wagner Menezes de Magalhaes
Interessado: Congresso Nacional
Representação legal: Danielle Gama Bessa Bites (OAB-RJ
115.408), Taísa Oliveira Maciel (OAB-RJ 118.488)
Eduardo Rodrigues Lopes (OAB-DF 29.283), Carlos Roberto
Siqueira Castro (OAB-DF 20.015)
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010.837/2000-8 -

Embargos de declaração interposto contra decisão que rejeitou
embargos declaratórios opostos em face de decisão que, em sede de
recursos de reconsideração, não reformou acórdão que julgou
irregulares as contas dos embargantes, entre outros responsáveis,
condenando-os ao pagamento de débito e multa e inabilitando - os
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no
âmbito da Administração Pública Federal, em razão de pagamentos
irregulares em contrato firmado para a prestação de serviços de
consultoria financeira e recuperação de ativos oriundos do
pagamento indevido de débitos fiscais.
Embargantes: Orlando Galvão Filho e Reynaldo Vilardo Aloy
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A
Interessados: Petrobras Distribuidora S.A. e Petróleo Brasileiro
S.A.
Representação legal: Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114),
representando os Srs. Orlando Galvão Filho e Reynaldo Vilardo
Aloy

011.775/2011-4 -

Pedido de reexame contra decisão que determinou a retenção de
valores em virtude de sobrepreço identificado em contrato cujo
objeto foi a implantação da PCH Barra do Rio Chapéu, em Santa
Catarina.
Recorrente: Eletrosul Centrais Eletricas S. A.
Órgão/Entidade/Unidade: Eletrosul Centrais Elétricas S. A.
Responsáveis: Eurides Luiz Mescolotto; Ronaldo dos Santos
Custódio
Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica; Congresso
Nacional; Consorcio Construtor Barra do Rio Chapéu
Representação legal: Carlos Mohn Roller e outros, representando
Consórcio Construtor Barra do Rio Chapéu; José Renato Pinto da
Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Energia
Elétrica; Fabiano Marcos Zwicker (OAB/SC 16.035) e outros,
representando Eletrosul Centrais Elétricas S.A.

029.322/2016-2 -

Revisão de ofício do ato inicial de concessão de aposentadoria.
Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal
Interessados: Gerson Delfino de Oliveira; Getro Artiaga Lima e
Silva; Gildomira Castro de Atayde
Representação legal : não há
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Ministro AROLDO CEDRAZ
000.630/2012-8 -

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou
irregulares as contas dos recorrentes, entre outros responsáveis,
condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão de dano
ao erário verificado em contrato firmado para a execução de serviços
de duplicação e de restauração na Rodovia BR-364/RO, subtrecho
Candeias do Jamari - Porto Velho.
Recorrentes: José Ribamar da Cruz Oliveira, Júlio Augusto
Miranda Filho, Luís Munhoz Prosel Junior e Camter Construções e
Empreendimentos S.A
Órgão/Entidade/Unidade:
Departamento
Nacional
de
Infraestrutura de Transportes
Responsáveis: Emanuel Leite Borges, José Ribamar da Cruz
Oliveira, Júlio Augusto Miranda Filho, Luís Munhoz Prosel Junior,
Mauro Ernesto Campos Lima, Rogério Araújo de Miranda Lobo e
Camter Construções e Empreendimentos S.A.
Representação legal: Adriana Barbosa Felix (OAB/DF 32.396),
Adriana Buccolo de Oliveira Campos (OAB/SP 176.433), Edgard
Hermelino Leite Junior (OAB/SP 92.114 e OAB/PR 38.422),
Floriano Dutra Neto (OAB/DF 20.499), Giuseppe Giamundo Neto
(OAB/SP 234.412), Laila Abud (OAB/SP 249.243), Márcia Heloisa
Pereira da Silva Buccolo (OAB/SP 36.434), Maria Luíza Baillo
Targá (OAB/DF 29.880), NoéIIe Regina de Oliveira Guerino
(OAB/DF 27.017), Renata Santos Barbosa Catão (OAB/SP 205.412B) e outros, representando Camter Construções e Empreendime ntos
S.A.; Bruno Silva Campos (OAB/DF 17.509), Elísio de Azevedo
Freitas (OAB/DF 18.596) e Gustavo Felipe Costa e Silva (OAB/MG
105.657), representando Luís Munhoz Prosel Junior; Alexander
Andrade Leite (OAB/DF 29.136), Breno Luiz Moreira Braga de
Figueiredo (OAB/DF 26.291), Eduardo Montalvão Machado
(OAB/SP 298.135 e OAB/SE 476-B), Gabriela Veloso Holanda
(OAB/DF 60.681), João Paulo Gomes Almeida (OAB/DF 37.155),
Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010), Marcelo
Montalvão Machado (OAB/DF 34.391, OAB/SE 4.187 e OAB/SP
357.553), Natália Peppi Cavakanti (OAB/SP 297.369 OAB/DF
47.471), Natália Souza dos Santos (OAB/DF 41.733), Pedro Teixeira
Chaves (OAB/RO 895), Ricardo César Mandarino Barretto
(OAB/DF 34.716 e OAB/SP 365.604), Samuel Mezzalira (OAB/SP
257.984), Saul Totuinho Leal (OAB/DF 22.941) e Vivian Fróes
Fiuza Rodrigues (OAB/DF 37.093), representando Júlio Augusto
Miranda Filho; Camilla Hoffmann da Rosa (OAB/RS 82.513),
Carolina Corrêa do Amaral Ribeiro (OAB/PR 41.613), Erika
Camargo Gerhardt (OAB/RO 1.911 e OAB/SP 137.008), Gustavo
Dandolini (OAB/RO 3.205), Luiz Felipe da Silva Andrade
(OAB/RO 6.175), Raduan Celso Alves de Oliveira Nobre (OAB/RO
5.893) e Richard Campanari (OAB/RO 2.889), representando
Emanuel Leite Borges; e Michel Fernandes Barros (OAB/RO 1790)
e Washington Ferreira Mendonça (OAB/RO 1.946), representando
José Ribamar da Cruz Oliveira
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006.773/2002-9 -

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou
irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de
débito, em razão da não aprovação da prestação de contas dos
recursos atinentes a convênio celebrado com vistas à realização de
estudos para o planejamento do desenvolvimento da fruticultura
irrigada nos estados de Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte
e Sergipe, em apoio ao Programa de Apoio e Desenvolvimento da
Fruticultura Irrigada no Nordeste.
Recorrente: Fernando Brendaglia de Almeida
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Frutas - Ibraf;
Marketing Coop. Ltda.
Interessado: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Representação legal: Pedro Eloi Soares (OAB/RJ 52.318 e
OAB/DF 1586-A)
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010.372/2014-8 -

Acompanhamento autuado com o objetivo de apurar a
responsabilidade de gestores pela celebração de Contrato de Compra
e Venda de Gás Natural sem prévia estipulação de preço certo e
definido, a despeito do que rege o art. 55, inciso III, da Lei 8.666, de
21/06/1993.
Órgãos/Entidades/Unidades: Amazonas Distribuidora de Energia
S.A. (Amazonas Energia) e Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras)
Responsáveis: Aloisio Marcos Vasconcelos Novais, Camilo Gil
Cabral, Luiz Henrique Hamann, Raimundo Lázaro Pereira Garcia,
Valter Luiz Cardeal de Souza e Willamy Moreira Frota
Interessada: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
Representação Legal: Cristiana Muraro Fracari (OAB/DF 48.254),
Gustavo Valadares (OAB/DF 18.669), Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes (OAB/DF 6.546), Marcos do Nascimento Pereira
(OAB/AM 3.034), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes
(OAB/DF 41.796) e outros, representando Aloisio Marcos
Vasconcelos Novais; Cristiana Muraro Fracari (OAB/DF 48.254),
Gustavo Andère Cruz (OAB/MG 68.004), Gustavo Valadares
(OAB/DF 18.669), Igor Folena Dias da Silva (OAB/DF 52.120),
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Marcos do
Nascimento Pereira (OAB/AM 3.034), Murilo Queiroz Melo Jacoby
Fernandes (OAB/DF 41.796), Priscila Soares Feitoza (OAB/AM
4.656) e outros, representando Willamy Moreira Frota; Cristiana
Muraro Fracari (OAB/DF 48.254), Gustavo Valadares (OAB/DF
18.669), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Murilo
Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796), Priscila Soares
Feitoza (OAB/AM 4.656) e outros, representando Camilo Gil
Cabral; Ronaldo Santana Macêdo (OAB/AM 6.536), representando
Raimundo Lazaro Pereira Garcia; Cássio Victor Silva Benatti,
Cristiana Muraro Fracari (OAB/DF 48.254), Daysa Leite Omena
Canuto (OAB/AL 10.825), Gustavo Valadares (OAB/DF 18.669),
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Marcos do
Nascimento Pereira (OAB/AM 3.034), Murilo Queiroz Melo Jacoby
Fernandes (OAB/DF 41.796) e outros, representando Valter Luiz
Cardeal de Souza; Alexandre Gonçalves Filho, José Renato Pinto da
Fonseca, Maria Cristina Lopes Girão Moreira e Sidnei Furlan,
representando a Agência Nacional de Energia Elétrica; Cristiana
Muraro Fracari (OAB/DF 48.254), Gustavo Valadares (OAB/DF
18.669), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Murilo
Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796) e outros,
representando Luiz Henrique Hamann; e Danilo Carvalho Freire
(OAB/MG 162.033), Leonardo Jose Melo Brandão (OAB/MG
53.684) e Nathalia Gisela Moreira Alves (OAB/MG 146.634),
representando a Amazonas Distribuidora de Energia S.A.
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012.643/2005-4 -

Revisão de ofício de acórdão exarado no bojo de auditoria que teve
o objetivo de subsidiar os trabalhos das Comissões Parlamentar es
Mistas de Inquérito denominadas “ CPMI dos Correios” e “CPMI do
Mensalão”, bem como da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Senado Federal denominada “ CPI dos Bingos”.
Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.
Responsáveis: Ailton Gomes Monteiro Filho, Aristides Leite
França, Breno Marinho Junqueira, Carlos Alberto Nunes de Freitas,
Celso Ferreira, Clóvis Harly de Deus Ribeiro, Dimas Fabiano
Toledo, Expedito Carlos Barsotti, Fernando Sá de Sá Rego, Heitor
Herberto Sales, Jose Roberto Cesaroni Cury, José Pedro Rodrigues
de Oliveira, José Reginaldo de Castro Domingos, Julio Cezar de
Cacio, Lucimar Altomar Güttler, Luiz Antônio Buonomo de Pinho,
Luiz Carlos dos Santos, Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto,
Luiz José Bacha Rizzo, Marcelo Brandão Carneiro, Marcos
Henrique Souza de Magalhães, Mario Jorge Toschi Lima Rocha,
Mauro Arantes Júnior, Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Márcio
Flório, Paulo Cezar Travassos de Mello Vaz, Roberto Mendonça
Mansur, Rodrigo Botelho Campos, Rogerio Brant Martins Chaves,
Rosangela Rodrigues, Rui Costa Van Der Putt, Tadeu Rigo,
Vanderlei Mário Muniz, Vera Christina Beiruth Prado e M.I.
Montreal Informática Ltda.
Representação Legal: Antonio Henrique Medeiros Coutinho
(OAB/DF 34.308), Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073), Douglas
Fernandes de Moura (OAB/DF 24.625), Eduardo Rodrigues Lopes
(OAB/DF 29.283), Eduardo Stênio Silva Sousa (OAB/DF 20.327),
João Geraldo Piquet Carneiro (OAB/DF 800-A), Luís Justiniano de
Arantes Fernandes (OAB/DF 2.193/A), Mabel Lima Tourinho
(OAB/DF 16.486), Paulo Roberto Gomes e outros

022.454/2019-5 -

Proposta de fiscalização, na modalidade de Levantamento, com
vistas a identificar os sistemas informacionais críticos da
Administração Pública Federal, elaborar um mapa de risco associado
às unidades técnicas detentoras da clientela a ser utilizado no
planejamento das ações de controle, levantar a capacidade de
fiscalização das unidades com foco nos sistemas e prospectar
estratégias a serem desenvolvidas e/ou implementadas pela Segecex
frente aos desafios mapeados.
Órgão/Entidade/Unidade:
Administração
Pública
Federal
(Diversos)
Interessado: Tribunal de Contas da União
Representação Legal: não há
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022.596/2013-5 -

Embargos de declaração opostos por Zaki Akel Sobrinho (peça 219)
contra o Acórdão 1406/2018-Plenário (peça 188), da relatoria do
ministro Aroldo Cedraz.
Interessado: Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei nº
8.443/1992)
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Paraná
Responsáveis: Luiz Carlos da Silva; Paulo Roberto Rocha Kruger;
Universidade Federal do Paraná; Zaki Akel Sobrinho; Álvaro Pereira
de Souza
Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF),
representando Zaki Akel Sobrinho; Fausto Pereira de Lacerda Filho
(5491/OAB-PR) e outros, representando Luiz Carlos da Silva e
Paulo Roberto Rocha Kruger

Ministro RAIMUNDO CARREIRO
006.088/2019-8 -

Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em
diversas licitações conduzidas pelo município.
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Catarina (Ceará)
Denunciante: Identidade preservada, conforme art. 55 da Lei
8.443/1992
Representação legal: não há

006.459/2019-6 -

Representação, com pedido de medida cautelar, em face de supostas
irregularidades constantes no pregão eletrônico o qual teve por
objeto registro de preços para material de consumo.
Representante: Microsens S/A
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional Nordeste do
INSS
Representação legal: não há
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017.894/2004-9 -

Pedido de reexame contra decisão que julgou indícios de
irregularidades em contrato cujo objeto era obras de instalação e
montagem do projeto de desenvolvimento de produção dos campos
de gás de Peroá-Cangoá, na bacia do Espírito Santo.
Recorrentes: Aristóteles Bassin, José Carlos Parreira Paiva e Sérgio
dos Santos Arantes
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Responsáveis: Antônio José Coroa de Carvalho; Antônio Luiz
Silva de Menezes; Aristóteles Bassin; Edgar Megale Barrios; Fábio
Keller da Costa; Guilherme de Oliveira Estrella; Hélio Barros de
Siqueira; Ildo Luis Sauer; Irani Carlos Varella; José Carlos Parreira
Paiva; José Coutinho Barbosa; José Eduardo de Barros Dutra; José
Maria Apoliano Lima; José Orlando Melo de Azevedo; José Sérgio
Gabrielli de Azevedo; João Pinheiro Nogueira Batista; Luiz Antônio
Martins Sampaio; Lígia Ribeiro Camello; Nestor Cunat Cervero;
Paulo Roberto Costa; Petrobras S/A; Regina Célia Vieira de Assis;
Renato Marques de Oliveira; Renato de Souza Duque; Roberto
Loschiavo; Roberto Moro; Rogério Almeida Manso da Costa Reis;
Samir Adib Chaim; Setal Engenharia Construções e Perfurações
S/A; Sérgio dos Santos Arantes
Interessados: Petróleo Brasileiro S.A.; Setal Engenhar ia
Construções e Perfurações S/A
Representação legal: Carolina de Almeida Soares (186.282/OABRJ) e outros, representando Sérgio dos Santos Arantes; Afonso
Henrique Arantes de Paula (22.868/OAB-DF) e outros,
representando Sérgio dos Santos Arantes, Aristóteles Bassin e José
Carlos Parreira Paiva; Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz
(140.611/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.;
Idmar de Paula Lopes (24882/OAB-DF) e outros, representando
Petrobras S/A
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024.964/2010-7 -

Recursos de reconsideração contra decisão que julgou tomada de
contas especial que tratou de irregularidades identificadas na
aplicação de recursos federais repassados ao Centro de Seleção e
Promoção de Eventos (Cespe), nos exercícios de 2001 a 2005.
Recorrentes: Créa Antônia de Almeida Faria, Edeijavá Rodrigues
Lira, Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Maria Osita Gomes Bezerra
e Romilda Guimarães Macarini
Órgão/Entidade/Unidade: Centro de Seleção e Promoção de
Eventos da Universidade de Brasília
Responsáveis: Carlos Augusto de São José; Crea Antônia de
Almeida Faria; Edeijavá Rodrigues Lira; Erico Paulo Siegmar
Weidle; Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro; Maria Osita Gomes
Bezerra; Mauro Luiz Rabelo; Raimundo Cosmo de Lima Filho; e
Romilda Guimaraes Macarini
Representação legal: Guilherme
Machado de Oliveira
(43626/OAB-DF), representando Créa Antonia de Almeida Faria;
Guilherme Henrique de Sá Mendes (15731/E/OAB-DF) e outros,
representando Mauro Luiz Rabelo; Breno Luiz M Braga de
Figueiredo (26.291/OAB-DF) e outros, representando Edeijavá
Rodrigues Lira e Romilda Guimaraes Macarini; Paulo José Machado
Corrêa (14515/OAB-DF) e outros, representando Raimundo Cosmo
de Lima Filho

025.218/2015-8 -

Monitoramento de decisão proferida em relatório de levantame nto
que teve por objetivo produzir visão geral com vistas a elaborar o
Relatório Sistêmico de Fiscalização da Segurança Pública 2015.
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Justiça e Segurança
Pública
Responsável: Antônio Borges Filho
Representação legal: não há

026.312/2016-6 -

Denúncia sobre possíveis irregularidades em atos da Defensoria
Pública da União
Órgão/Entidade/Unidade: Defensoria Pública da União (DPU)
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n.
8.443/1992)
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n.
8.443/1992)
Representação legal: não há
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Ministra ANA ARRAES
004.527/2017-8 -

Acompanhamento autuado com o fito de apurar responsabilidad es
quanto às irregularidades verificadas no âmbito da Anatel, afetas ao
acompanhamento dos contratos de telefonia fixa, atinentes à
elaboração de estudos sobre sanções proferidas pela Agência em face
das concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Telecomunicaçõ es
Responsável: Gilberto Alves
Representação legal: Mauro Porto (OAB/DF 12.878) e outros
representando Gilberto Alves; Varlone Batista Sampaio e outros
representando a Anatel

007.253/2007-4 -

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou
tomada de contas especial oriunda da conversão de representação
acerca de irregularidades na realização de eventos do Ministério das
Cidades pela Aplauso Organização de Eventos Ltda.
Recorrente: Wilson Felicíssimo de Lima
Órgão/Entidade/Unidade:
Ministério
do Desenvolvime nto
Regional
Representação legal: não há

007.973/2017-9 -

Tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço em
contrato firmado para a execução dos serviços remanescentes da
relocação da Ferrovia Centro Atlântica- FCA, Trecho I, referente às
obras do AHE Simplício.
Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A
Responsáveis: Esec/Escritório de Serviços de Eng. e Consultor ia
Ltda., Francisco Cordero Donha Filho, Integral Engenharia Ltda.,
Marte Engenharia Ltda. e Paulo Roberto Telles Villas
Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes
(OAB/DF 27.154) e outros representando a Integral Engenhar ia
Ltda.; Mariana de Mello Vaz Albuquerque (OAB/RJ 119.926) e
outros representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Arthur Magno
e Silva Guerra (OAB/MG 79.195) representando Francisco Cordero
Donha Filho; João Joaquim Martinelli (OAB/RJ 139.475) e outros
representando a Esec/Escritório de Serviços de Eng. e Consultor ia
Ltda. e Marte Engenharia Ltda.; e Victor Lima Duque Estrada
(OAB/DF 47.887) e outros representando Paulo Roberto Telles
Villas.
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Ministro BRUNO DANTAS
011.849/2016-9 -

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do
qual o tribunal julgou suas contas irregulares e a condenou ao
pagamento de débito e multa em razão de prejuízo ao erário
decorrente do seu afastamento da UFRR para participar de curso de
doutorado na Universidade de Brasília (UnB) cuja titulação foi
anulada administrativamente, por plágio da tese doutorado.
Recorrente: Ana Zuleide Barroso da Silva
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Roraima
Representação legal: Paulo Nicholas de Freitas Nunes (OAB-AL
5.076) e outros, representando Ana Zuleide Barroso da Silva
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016.185/2012-9 -

Representação acerca de irregularidades praticadas em operações de
financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE).
Representante: Tribunal de Contas da União
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Responsáveis: Alano Bastos Costa Filho; Antonio Marcélio
Carneiro; Antônio José Pamplona Asfor; Aureliano Nogueira de
Oliveira; Carlos Alberto da Silva; Carlos Antonio Sousa Maia;
Eugênio Augusto de Almeida Neto; Flavio Reis Garcia; Flávio César
Peixoto; Francisca Irene Dantas Gomes; Francisco Alisson Sarmento
Braga; Francisco Bento de Araújo; Francisco Cesar Marçal de
Queiroz; Francisco Jocivan Costa de Lima; Gean Carlos Alves;
Isidro Moraes de Siqueira; Jackson Roberto de Moura; Jose Leorne
Juca de Morais; Jose Ricascio Mendes de Sousa; José Edison
Cavalcante Soares; José Marcelo Almeida dos Santos; Livio Tonyatt
Barreto da Silva; Luciano Lucena Bezerra; Luiz Lopes Silva Filho;
Manoel Neto da Silva; Marcelo de Oliveira Sindeaux; Marcus
Antonio Tabosa Lopes e Silva; Maria Almerinda Fernandes Paz;
Maria Lúcia Henrique Rodrigues; Márcio Carneiro de Mesquita;
Nelsivan Alves Ferreira; Nilcivânia Barbosa Oliveira Lucas; Nilton
Pereira Bento; Paulo Azevedo de Medeiros; Roque Edson Guedes
Rodrigues; Sheila Freitas Lima; Sílvio César Bezerra Ferreira;
Zulene Sampaio Matias Bezerra de Menezes
Representação legal: Nayana Cruz Ribeiro (OAB/CE 23.209-A),
representando Francisco Alisson Sarmento Braga, Francisca Irene
Dantas Gomes, Eugênio Augusto de Almeida Neto e Francisco Cesar
Marçal de Queiroz; Arnaldo de Morais Moreira Fernandes Vieira e
outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Francisco
Monteiro da Silva Viana (OAB/CE 15.287), representando Livio
Tonyatt Barreto da Silva; Marcos Antonio Sampaio de Macedo
(OAB/CE 15.096) e outros, representando Márcio Carneiro de
Mesquita e Alano Bastos Costa Filho; Walker Teixeira Dede e
Pacheco, representando Gean Carlos Alves; Mario Jorge Menescal
de Oliveira (OAB/CE 6.764) e outros, representando Aurelia no
Nogueira de Oliveira e Francisco Cesar Marçal de Queiroz; Augusto
Cesar Pereira da Silva (OAB/CE 5.069) e outros, representando
Flávio César Peixoto; Rômulo Weber Teixeira de Andrade
(OAB/CE 14.415), representando Antônio José Pamplona Asfor,
Jackson Roberto de Moura, Francisco Bento de Araújo, Flavio Reis
Garcia e Marcus Antonio Tabosa Lopes e Silva; Paulo Napoleão
Gonçalves Quezado (OAB/CE 3.183) e outros, representando Carlos
Antonio Sousa Maia e Jose Leorne Juca de Morais; Jose Candido
Lustosa Bittencourt de Albuquerque (OAB/CE 4.040) e outros,
representando Isidro Moraes de Siqueira; Paulo Cesar Pereira
Alencar (OAB/CE 7.125), representando José Edison Cavalcante
Soares; Yasser de Castro Holanda (OAB/CE 14.781) e outros,
representando Manoel Neto da Silva; Leonor Chaves Maia de Sousa
e outros, representando o BNB e Jurandir Vieira Santiago
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018.509/2018-5 -

Representação a respeito de supostas irregularidades em edital de
licitação cujo objeto é a concessão de uso de área, com investime nto,
para exploração comercial e operação da atividade de armazenage m
e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no
aeroporto de Uberlândia/MG.
Representante: Município de Uberlândia/MG
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - Infraero
Interessado: Município de Uberlândia - MG
Representação legal: Ana Carolina Abdala Lavrador (OAB/MG
96.881) e outros, representando Município de Uberlândia - MG;
Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546) e outros, representando
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
004.959/2015-9 -

Tomada de contas especial autuada com vistas a apurar possíveis
fraudes na execução de contrato de repasse celebrado para a
execução de pavimentação em pedra tosca em diversos logradouros
da cidade.
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Aquiraz/CE
Responsáveis: Ritelza Cabral Demétrio, Edson Sá, Ecmar Demétrio
Monte Coelho, Francisco Rafael Duarte Sá, Antônio Napoleão Leite
Filgueiras. Liana Rangel Borges, Maria Ieda Dantas, Francisco José
Maia de Aguiar, Marion Merten, Lest Engenharia Ltda. - EPP, Luiz
Eduardo Studart Gomes Junior, Nabla Construções Ltda., José
Cidrão Filho, Manoel Carvalho Cidrão, Construtora Girassol Ltda.,
Jardel Gonçalves da Silva, Daniel Arruda de Jesus, Construtora
Edmilson Pinheiro, José Edmilson Carvalho Pinheiro
Representação legal: Hellen Rocha Diniz (OAB/CE 16.362),
Eugênio de Araújo Oliveira e Lima (OAB/CE 18.264), Jaime de
Morais Veras Júnior (OAB/CE 16.921), Caio Frota Rodrigues
(OAB/CE 21.933), Danielle de Farias Oliveira (OAB/CE 26.779),
Danielle Capistrano Rolim Mota (OAB 20.015/CE), Alcimor Aguiar
Rocha Neto (OAB/CE 18.457), e outros

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA
008.023/2019-0 -

Auditoria realizada para verificar a conformidade dos processos de
contratação e execução das obras de ampliação e reforço na
Subestação de Foz do Iguaçu/PR.
Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.
Responsáveis: Luiz Carlos Ciocchi e Ricardo Medeiros
Representante legal: não há
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035.919/2011-6 -

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu
provimento ao pedido de reexame interposto para determinar a
conversão dos autos em tomada de contas especial e a realização de
citações e audiências reformando a decisão original, que havia
ordenado o arquivamento desta representação por perda de objeto.
Embargante: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Reordenamento Agrário
(SRA/MDA)
Representação legal: Daniel Souza Volpe (OAB/SP 214.490 e
OAB/DF 30.967)

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
013.543/2015-6 -

Monitoramento das determinações prolatadas no bojo de auditoria
realizada com o objetivo de verificar a regularidade da gestão da
concessão, fiscalização e utilização de recursos provenientes de
receitas de que trata a Lei nº 8.248, de 1991 (Lei de Informática) em
projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Órgãos/Entidades/Unidades: Secretaria de Política de Informática ;
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Responsável: Virgílio Augusto Fernandes Almeida
Representação legal: não há

020.941/2019-6 -

Consulta sobre o significado técnico da palavra “melhoramento ”,
uma vez que a autarquia estadual estaria elaborando peças técnicas
necessárias à aplicação dos recursos provenientes do Contrato de
Repasse n° 850470/2017 destinado ao “Melhoramento com
recuperação de estradas vicinais (ramais) nos Municípios do Estado
do Acre”, tendo como órgão concedente o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e mandatária a Caixa Econômica
Federal, com valor aproximado de R$ 97 milhões.
Consulente: Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Estado do Acre
Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Estado do
Acre e Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento
Representação legal: não há
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030.171/2014-8 -

Embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado no
âmbito de representação autuada para a apuração de possível
superfaturamento, além de outras irregularidades, nas obras de
construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha do Brasil
no Município de Itaguaí - RJ.
Embargante: Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO)
Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Marinha junto ao
Ministério da Defesa
Responsável:
Coordenadoria-Geral
do
Programa
de
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear
Representação legal: José Augusto Correia Neto e outro,
representando o Comando da Marinha junto ao Ministério da Defesa;
Carolina Ferreira Caetano da Silva Lemos (OAB/BA 16.768), entre
outros, representando a Construtora Norberto Odebrecht S.A.

034.872/2017-5 -

Indisponibilidade de bens decretada diante dos indícios de dano ao
erário no bojo de contrato celebrado para a execução das unidades e
dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT da
Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Responsável: MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A.
Representação legal: Maria Abreu do Valle (OAB/RJ nº 145.508),
representando a empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S.A.

036.132/2016-0 -

Indisponibilidade de bens decretada diante dos indícios de dano ao
erário no bojo de contrato firmado para a execução das obras
inerentes à UHDTI (U-2313), à UGH (U-22311) e à UDEA
(U32323), além da unidade integrante da carteira de gasolina, na
Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Paraná (Repar).
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Responsável: Construtora OAS S.A. - em recuperação judicial
Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488),
entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; e Camila
Batista Rodrigues Costa (OAB/DF 46.475), entre outros,
representando a Construtora OAS S.A. - em recuperação judicial

040.335/2018-6 -

Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico
destinado à contratação de empresa para a prestação dos serviços
continuados de limpeza, conservação e higienização, interna e
externa, do acervo e das instalações no prédio sede do Museu
Histórico Nacional, com o fornecimento de mão de obra, material e
equipamentos. Análise de razões de justificativas.
Representante: Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda.
Órgão/Entidade/Unidade: Museu Histórico Nacional
Responsáveis: Américo David Aurélio, José Pereira Ignácio,
Maurillo Mendes e Paulo Knauss de Mendonça
Representação legal: Cristiano Chaves Rocha e outros,
representando a Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.; e
Silmar Isaías Dias (OAB/RJ 189.655), representando a Kantro
Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda.
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DESPACHOS DE AUTORIDADES
MINISTRO AUGUSTO NARDES
TC 020.959/2010-9
Natureza: I Recurso de Reconsideração (Prestação de Contas)
Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes.
Responsáveis: Alex Peres Mendes Ferreira (406.658.527-20); Alfredo
Soubihe Neto (020.109.818-04); Álvaro Leite Junior (345.094.459-20);
Antonio Muriel de Luna Coutinho (003.134.324-49); Antonio Pedro
Vasconcelos de Oliveira (221.376.707-63); Arabenes Pereira de Andrade
Correa (359.388.891-20); Carlos Alberto de Moreira Sarmento (004.817.00544); Carlos Alves Fernandes (338.160.347-72); Celso Figueira Crespo
(183.680.507-15); Cezar Castilho Maciel (170.900.400-20); Cid Ney Santos
Martins (384.115.987-72); Cláudio Nogueira Dias (317.861.201-78); Cícero
de Souza Almeida Junior (239.239.381-87); David José de Castro Gouvêa
(232.236.859-87); Denise Gomes Simões (466.098.656-04); Divaldo de
Arruda Camara (025.342.154-34); Edson Campos (153.735.091-91);
Eduardo de Souza Costa (426.024.246-68); Elieze Bulhoes de Carvalho
(688.262.301-53); Emanuel Leite Borges (029.015.442-15); Eneida Coelho
Monteiro (462.323.971-34); Euristenes Guimaraes Guerra (038.893.861-72);
Expedito Leite da Silva (112.494.634-91); Fernando Fortes Melro Filho
(787.303.504-25); Fernando Guimarães Rodrigues (277.964.346-34);
Fernando Rocha Silveira (107.545.124-87); Flavio Tobias Acatauassu Nunes
(146.379.012-00); Francisco Fernando de Figueiredo Lopes (219.548.36791); Gabriel de Lucena Stuckert (268.698.457-00); Georges Ibrahim Andraos
Filho (323.290.671-00); Gerardo de Freitas Fernandes (062.944.483-87);
Gledson Golbery de Araujo Maia (915.851.124-53); Gustavo Adolfo
Andrade de Sá (160.953.084-53); Heder Silva e Noronha (225.114.581-87);
Heraldo Cosentino (468.395.778-72); Herbert Drummond (110.346.966-53);
Hernani Lacerda Alves (049.923.185-68); Hideraldo Luiz Caron
(323.497.930-87); Ismar Portela Santos (011.182.933-04); Jair Sarmento da
Silva (092.354.500-04); Jaqueline Costa da Silva (552.182.371-91); Jefferson
Souza Carvalho (780.973.475-04); Joao Bosco Lobo (005.984.702-63);
Joaquim Guedes Martins Neto (246.136.573-34); Jose Narcelio Marques
Sousa (003.013.884-15); José Henrique Coelho Sadok de Sá (160.199.38700); José Otávio Ferreira Soares (549.920.877-87); José Ribamar da Cruz
Oliveira (076.076.283-04); José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes
Júnior (524.117.291-20); José da Silva Tiago (089.172.641-15); João José
dos Santos (542.170.249-91); João Silvio Cerqueira Monteiro (052.474.89500); Lauri Alarcao Correia Lima (112.401.131-53); Lindorf de Souza Lima
Carrijo (298.935.697-53); Lourdes Bernadete Leite (316.279.511-72); Luiz
Antonio Pagot (435.102.567-00); Luiz Claudio dos Santos Varejão
(905.106.407-10); Marcelino Augusto Santos Rosa (153.831.647-15);
Marcelo Almeida Pinheiro Chagas (791.483.526-91); Marcelo Cotrim Borges
(866.943.407-53); Marcelo Ibrahim da Fonseca Alves (928.277.566-68);
Marcelo Perrupato e Silva (010.821.326-91); Marcos Cesar Crispim Lima
(584.731.304-72); Marcos Ledermann (001.422.550-68); Marcus Elicio
Bastos Brasil (302.293.677-04); Maria Auxiliadora Dias Carvalho
(265.599.862-68); Mauro Sergio Almeida Fatureto (562.076.976-34); Michel
Dib Tachy (000.376.135-53); Miguel Mário Bianco Masella (006.288.598-
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72); Miguel de Souza (098.365.274-00); Nadja Tereza Monteiro de Oliveira
(361.617.487-20); Nei Japur (071.927.036-72); Nilton Correa Vieira
(072.798.846-87); Nilton de Britto (140.470.121-49); Olimpio Luiz Pacheco
de Moraes (800.430.117-72); Omir Mello Ferreira (097.124.610-68);
Orlando Fanaia Machado (789.624.046-72); Paulo Sérgio Oliveira Passos
(128.620.881-53); Pedro Luzardo Gomes (401.223.600-87); Prepredigna
Delmiro Elga Almeida da Silva (846.815.787-20); Pricilla Maria Santana
(584.264.691-91); Raimundo Brito Façanha (019.270.352-87); Renato da
Costa Usier (222.569.718-30); Ricardo Rossi Madalena (137.221.248-59);
Riumar dos Santos (193.432.301-25); Roberto Borges Furtado da Silva
(490.589.751-34); Rodrigo Antônio Ribeiro Costa (747.267.907-06);
Rodrigo da Silva Nascimento (978.327.155-53); Romerito Gonçalves
Valadão (067.562.711-72); Rommel Mello Cruz (564.167.174-68); Romulo
do Carmo Ferreira Neto (288.906.631-20); Rui Barbosa Egual (361.213.04634); Saulo Filinto Pontes de Souza (096.808.535-00); Sebastião de Abreu
Ferreira (044.253.596-15); Sebastião Coriolano de Andrade (021.823.27304); Sebastião Donizete de Souza (288.866.236-15); Sebastião Vitor Braga
Ribeiro (035.972.103-68); Simone Couto Ferreira (572.374.172-15); Teresa
Valdy Reto (305.033.298-00); Valter Casimiro Silveira (564.286.341-04);
Vladimir Roberto Casa (413.585.540-72); Wilson Izidorio Cruz
(199.376.447-04); Zilda Maria dos Santos Mello (436.702.457-15); Élio
Bahia Souza (189.776.697-15).
DESPACHO
Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Rodrigo da Silva Nascimento (peça 346),
Marcelino Augusto Santos Rosa (peça 359), Luiz Cláudio dos Santos Varejão (peça 362) e Cid Ney Santos
Martins (peça 368) contra o Acórdão 9.454/2017-TCU-2ª Câmara (peça 155).
Em sua manifestação de peça 395, o Ministério Público junto ao TCU propõe a restituição dos
autos à unidade técnica especializada, de modo que seja instruído quanto ao mérito o recurso interposto
pelo Sr. Luiz Cláudio dos Santos Varejão, pois considerou que a intempestividade de 1 (um) dia pode ser
relevada em face dos argumentos por ele suscitados no sentido de que os procedimentos adotados neste
processo ofenderam o princípio da ampla defesa, o que ensejaria a nulidade da decisão recorrida.
Em penhor dos princípios do formalismo moderado e da ampla defesa, acolho a proposta do
MP/TCU e restituo os autos Secretaria de Recursos para exame de mérito do recurso de reconsideração
interposto pelo Sr. Luiz Cláudio dos Santos Varejão.
AUGUSTO NARDES
Relator
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CODM ATERI A=40401

TC 016.222/2019-9
Natureza: Aposentadoria
Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do Inss - PALMAS/TO
- INSS/MPS.
Interessado: Laerte Cardoso de Almeida (510.900.318-15)
DESPACHO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria no âmbito da Gerência Executiva do Inss PALMAS/TO.
Encaminhem-se os autos à Sefip para esclarecimento da inconsistência apontada pelo
Ministério Público em seu parecer.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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TC 016.242/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Unidade Jurisdicionada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No
Estado do Paraná.
Interessado: Ney Roberto Robert da Cunha (088.858.699-04)
DESPACHO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria no âmbito do Núcleo Estadual do Ministério da
Saúde no Estado do Paraná.
Encaminhem-se os autos à Sefip para esclarecimento da inconsistência apontada pelo
Ministério Público em seu parecer.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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CODM ATERI A=40404

TC 016.347/2019-6
Natureza: Aposentadoria
Unidade Jurisdicionada:
Gerência Executiva
do Inss PIRACICABA/SP - INSS/MPS.
Interessados: Angela Clarice Begnani Corbanezi (033.313.768-09);
Denise Micotti Meyer (027.887.868-75); Izabel Lima de Queiroz
Silvani (027.156.638-89); José Roberto Bueno de Oliveira
(017.204.138-43); Luiz Carlos Gulmini (030.627.618-65); Magda
Maria Brigato Scheicher (017.159.628-50); Maria Cristina Bellon
(027.964.868-50)
DESPACHO
Trata-se de atos de concessão de aposentadoria no âmbito da Gerência Executiva do INSS Piracicaba/SP.
Encaminhem-se os autos à Sefip para esclarecimento da inconsistência apontada pelo
Ministério Público em seu parecer.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62447693.

BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 165 | Segunda-feira, 02/09/2019

31

TC 029.028/2019-1
Natureza: Solicitação
Unidade Jurisdicionada: não há
DESPACHO
Trata-se de solicitação contida na Manifestação da Ouvidoria 317049 em que o demandante,
Gerson Luiz Haus, solicita cópia integral do TC 007.447/2015-9 (Peça 2).
Considerando que o demandante não é parte nos autos, não representa parte nos autos, nem
informou em seu requerimento ao Tribunal do exercício de atribuição funcional relacionada ao mesmo
objeto a que se refere o processo;
Considerando que segundo o art. 4º da Resolução TCU 249/2012 é direito de qualquer
interessado obter junto ao TCU informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados
pelo Tribunal, recolhidos ou não a arquivos públicos, desde que já assegurada a edição do ato decisório
respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator
com decisão de mérito;
Considerando que o processo ainda não foi objeto de apreciação de mérito pelo Tribunal;
Considerando que a concessão de cópia do processo possa comprometer a apuração e
responsabilização das irregularidades identificadas pelo Tribunal.
Indefiro o pedido formulado, conforme proposto pela unidade técnica (Peça 3).
À SeinfraUrbana, para as providências administrativas cabíveis.

Gabinete, 30 de agosto de 2019.
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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CODM ATERI A=40406

TC 016.390/2019-9
Natureza: Aposentadoria
Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de São Paulo.
Interessados: Maria Ester de Melo (845.097.838-68); Maria Helena
Zampieri (323.473.088-15); Maria Ines de Angelis (999.651.608-30);
Maria Lucia Cardoso de Almeida (007.033.018-29); Maria Luciana da
Silva (660.036.528-53); Maria Luisa Moraes Cunha (112.908.658-50);
Maria de Jesus Castro Sousa Harada (235.982.553-49); Maria de
Lourdes da Silva Rodrigues (011.285.928-35); Maria de Oliveira
Moreira (022.663.808-18); Maria do Carmo Souza (344.827.688-04)
DESPACHO
Trata-se de atos de concessão de aposentadoria no âmbito da Universidade Federal de São
Paulo.
Encaminhem-se os autos à Sefip para esclarecimento da inconsistência apontada pelo
Ministério Público em seu parecer.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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CODM ATERI A=40331

TC 021.795/2019-3
Natureza: Solicitação
Unidade Jurisdicionada: não há
DESPACHO

Trata-se de solicitação contida na Manifestação da Ouvidoria 313665 em que o demandante,
César Santos Borlina (CPF 401.682.298-03), solicita cópia do TC 034.611/2016-9 (Peça 2).
Considerando os termos de acesso à informação, constantes da Portaria-TCU 123/2012, das
Resoluções-TCU 249/2012 e 259/2014 e finalmente da Lei 12.527/2011;
Defiro parcialmente o pedido de vista formulado (peça 2), concedendo cópia das peças 01 a
122 do TC 034.611/2016-9, conforme proposto pela unidade técnica (peça 3), à exceção de peças sigilos as.
Quanto ao TC 003.504/2019-0 é da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz e se encontra
encerrado.
Em relação ao TC 043.927/2012-2, não foi objeto de postulação de cópia.
À SecexSaúde, para as providências administrativas cabíveis.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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CODM ATERI A=40332

TC 022.456/2019-8
Natureza: Solicitação
Unidade Jurisdicionada: não há
DESPACHO
Trata-se de solicitação encaminhada a esta Corte pela Anamatra - Associação Nacional dos
Magistrados do Trabalho, onde solicita cópia integral do TC 025.483/2013-7.
Considerando os termos de acesso à informação, constantes da Portaria-TCU 123/2012, das
Resoluções-TCU 249/2012 e 259/2014 e finalmente da Lei 12.527/2011;
Considerando, ainda, o contido no § 3º do art. 6º da Portaria-TCU Nº 242/2013, que aponta a
possibilidade de concessão de informação antes da prolação do ato decisório.
Defiro o pedido de vista formulado (peça 2), à exceção de peças sigilosas.
À Seproc, para as providências administrativas cabíveis.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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TC 034.931/2014-7
Natureza: Recurso de Reconsideração (tomada de Contas Especial)
Unidade Jurisdicionada: Município de Igaracy - PB.
Responsáveis: Ana Isabel Mesquita de Oliveira (962.989.608-72);
Cristina Lopes da Silva - ME (03.350.181/0001-74); Jucelino Lima de
Farias (025.554.094-91); Luiza Produções e Promoções Ltda - ME
(09.617.999/0001-97)
Interessado: Ministério do Turismo (vinculador) (05.457.283/0001-19)
DESPACHO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por Jucelino Lima de Farias (Peça 73), contra
o Acórdão 2324/2019-TCU-2ª Câmara (Peça 77).
Conheço do recurso interposto, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c
o artigo 285 do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3224/2018-TCU-2ª
Câmara em relação ao recorrente, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica
(peça 91).
Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Secex-TCE para dar ciência aos
órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do
presente recurso.
Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo.
Gabinete, 30 agosto de 2019.
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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TC 020.033/2005-0
Natureza: Pedido de Reexame (aposentadoria)
Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília.
Interessados: Armando Takatsu (001.508.351-91); Francisco Pereira
Cupertino (021.799.898-49); Raphael Magalhaes Dias (043.574.34734); Raphael Magalhaes Dias (043.574.347-34); Velesiel Monteiro de
Souza (002.369.421-15)
DESPACHO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto por Velesiel Monteiro de Souza (Peça 45), contra o
Acórdão 621/2014-TCU-2ª Câmara (Peça 30).
Conheço do recurso interposto, nos termos art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo
único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3 e 9.6 do Acórdão 621/2014TCU-2ª Câmara em relação ao recorrente, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade
Técnica (Peça 46).
Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Sefip para dar ciência aos órgãos/entidades
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso.
Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo.
Gabinete, 30 agosto de 2019.
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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TC 021.254/2013-3
Natureza: Recurso de Revisão (tomada de Contas Especial)
Unidade Jurisdicionada: Município de Gameleira - PE.
Responsável: José Severino Ramos de Souza (197.078.434-20)
Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta)
(05.526.783/0001-65)
DESPACHO
Atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 288, inciso III, do Regime nto
Interno do TCU, c/c os arts.32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, consoante análise prelimina r
efetuada pela Serur à peça 53 do processo em epígrafe, conheço do presente Recurso de Revisão, todavia
sem efeito suspensivo, por falta de amparo legal, interposto por José Severino Ramos de Souza, e restituo
os autos àquela Secretaria para exame de mérito nos termos propostos.
Subsequentemente à sobredita análise técnica, restituam-se os autos a este Gabinete por
intermédio do Ministério Público junto ao TCU, objetivando a oitiva deste último, conforme prevê o art.
62, inciso III, do Regimento Interno.
À Serur.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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TC 028.321/2019-7
Natureza: Solicitação
Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia
DESPACHO
Trata-se de solicitação contida na Manifestação da Ouvidoria 317054 em que a demandante,
Fabine Siqueira Batista (CPF 996.294.701-44), solicita cópia integral do TC 018.584/2019-5 (Peça 2).
Considerando que a demandante não é parte nos autos, não representa parte nos autos, nem
informou em seu requerimento ao Tribunal do exercício de atribuição funcional relacionada ao mesmo
objeto a que se refere o processo;
Considerando que segundo o art. 4º da Resolução TCU 249/2012 é direito de qualquer
interessado obter junto ao TCU informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados
pelo Tribunal, recolhidos ou não a arquivos públicos, desde que já assegurada a edição do ato decisório
respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator
com decisão de mérito;
Considerando que o processo ainda não foi objeto de apreciação de mérito pelo Tribunal;
Considerando que a concessão de cópia do processo possa comprometer a apuração e
responsabilização das irregularidades identificadas pelo Tribunal.
Indefiro o pedido formulado, conforme proposto pela unidade técnica (Peça 3).
À Selog, para as providências administrativas cabíveis.
Gabinete, 30 de agosto de 2019.
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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TC 028.485/2019-0
Natureza: Solicitação
Unidade Jurisdicionada: Hospital Naval Marcílio Dias
DESPACHO
Trata-se de solicitação contida na Manifestação da Ouvidoria 317216 em que o demandante,
Antonio Carlos Pereira de Lemos Basto (OAB/RJ 129.215), representante legal da Renal-Tec-Indústr ia
Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 29.341.468/0001-21), solicita cópia integral do TC 021.882/2019- 3.
Considerando os termos de acesso à informação, constantes da Portaria-TCU 123/2012, das
Resoluções-TCU 249/2012 e 259/2014 e finalmente da Lei 12.527/2011;
Considerando, ainda, o contido no § 3º do art. 6º da Portaria-TCU Nº 242/2013, que aponta a
possibilidade de concessão de informação antes da prolação do ato decisório.
Defiro o pedido de vista formulado (peça 2), conforme proposto pela unidade técnica (peça 3),
à exceção de peças sigilosas.
À Selog, para as providências administrativas cabíveis.

Gabinete, 30 de agosto de 2019.
MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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TC 016.236/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual da Funasa Na
Bahia.
Interessado: Neide Lopes dos Santos (089.290.925-00)
DESPACHO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria no âmbito da Superintendência Estadual da
Funasa na Bahia.
Encaminhem-se os autos à Sefip para esclarecimento da inconsistência apontada pelo
Ministério Público em seu parecer.

Gabinete, 30 de agosto de 2019.
Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Relator
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MINISTRO R AIMUNDO CARREIRO
Processo:027.194/2019-1
Natureza: Representação
Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia
Responsável(eis): Não há.
Interessado(os): Não há.
DECISÃO
Tratam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa
Amende Comércio e Automação de Equipamentos Educacionais Ltda. EPP, nos termos do art. 113, § 1º,
da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU, em face da licitação promovida pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Pregão Eletrônico n. 11/2019, cujo objeto é o “Registro de Preços,
pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual Aquisição de FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
DIDÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO CAMAÇARI/BAHIA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste edital”.
2.
As alegações da representante foram assim elencadas pela Secretaria de Controle Externo de
Aquisições Logísticas - Selog, unidade técnica instrutora do feito (peça 28), verbis:
“1. O representante alega, em suma, que sua inabilitação se deu em desrespeito à vinculação do
ato administrativo ao instrumento convocatório, com base nos seguintes argumentos (peça 1):
a) o disposto nos subitens 8.2 e 8.5 do edital do PE 11/2019, em consonância com o previsto na
normatização pertinente ao tema habilitação em pregão eletrônico, deixa clara a possibilidade
de substituição dos documentos relativos à habilitação jurídica, econômico-financeira e fiscal
pelo cadastro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) - cita
o art. 14, parágrafo único, do Decreto 5.450/2005, o art. 4º, XIV, da Lei 10.520/2002, e o art. 21,
III e V, da IN 3/2018 da Secretaria de Gestão do extinto Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (IN-SG/MP 3/2018) (peça 3);
b) apesar de já ter apresentado declaração de consulta ao Sicaf, juntamente com as propostas
(peças 7-9) e os atestados de capacidade técnica (peças 4-5), durante a fase de aceitação, enviou
novamente declaração de consulta ao Sicaf atualizada (peça 11), ao ser convocado pelo pregoeiro
em 3/7/2019 (peça 10, p. 52);
c) com cadastro válido e informações regulares no Sicaf, não haveria necessidade de busca ou
solicitação de documentação complementar relativa aos subitens 8.6, 8.7 e 8.8 do edital e, ainda
que houvesse essa necessidade, o pregoeiro deveria ter concedido duas horas, em conformidade
com o subitem 8.4 do edital - destaca mensagem do pregoeiro “para todos os fornecedores que
não leram o edital e com isso não enviaram a devida documentação para habilitação” concedendo
trinta minutos para o envio, sob pena de desclassificação (peça 10, p. 52);
d) posteriormente, encaminhou por e-mail toda a documentação listada no item 8 do edital, a fim
de complementar a documentação já encaminhada via anexo do sistema de compras
governamentais (peça 12);
e) o pregoeiro, ao julgar o recurso administrativo interposto pelo representante, manteve sua
inabilitação, por ausência de envio do contrato social e da documentação de seus
administradores, nos termos do subitem 8.6 do edital, e de certidão de falência, nos termos do
subitem 8.8.1 do edital (peça 15); e
f) a decisão foi mantida pela autoridade competente (peça 16).”
3.
Após realizado exame acerca da admissibilidade da representação, a Selog procedeu a seguinte
avaliação acerca dos pressupostos para a adoção de eventual medida cautelar, diante das alegações

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62447693.

BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 165 | Segunda-feira, 02/09/2019

42

apresentadas pela representante (peça 28), cujas conclusões contaram com a anuência do titular daquela
unidade técnica (peça 29), verbis:
“D. MEDIDA CAUTELAR - AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
PERIGO D A D EMORA
(...)
Análise:
4. Está configurado o pressuposto do perigo da demora em razão de a ata de registro de preços
decorrente do PE 11/2019 já ter sido assinada, com a iminente assinatura dos contratos
decorrentes.
PERIGO DA DEMORA REVERSO
(...)
Análise:
5. Não se verifica a presença do pressuposto da demora reverso, uma vez que se trata de eventual
aquisição de material não essencial ao funcionamento do órgão.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
(...)
Análise quanto à plausibilidade jurídica e quanto à necessidade de adoção de medida cautelar:
6. O Sicaf viabiliza o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços para os órgãos e as
entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, no âmbito do
Sistema Integrado de Serviços Gerais (Sisg).
7. Trata-se de importante ferramenta, que proporciona a ampliação das opções de compras do
governo federal e permite a desburocratização do cadastramento, com fins de habilitação de
fornecedores em licitações, dispensas, inexigibilidades e contratos públicos.
8. Assim, uma vez inscrito no Sicaf, o fornecedor estará cadastrado perante qualquer
órgão/entidade integrante do Sisg ou que tenha aderido ao Sistema Integrado de Administração
de Serviços Gerais (Siasg), com registro cadastral e sua renovação com validade de um ano.
9. A Lei 10.520/2002 dispõe (grifado):
Art. 4ºA fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as
seguintes regras:
(...)
XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por
Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados nele constantes;

10. O Decreto 5.450/2005 dispõe (grifado):

Art. 14.Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:
(...)
Parágrafo único.A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V deste
artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou, em se tratando de órgão ou
entidade não abrangida pelo referido Sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos
requisitos previstos na legislação geral.
(...)
Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a
habilitação do licitante conforme disposições do edital.
(...)
§ 1º A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos integrantes do SISG ou
por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF.
§ 2º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive
quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados inclusive via fax, no prazo
definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

11. Nessa mesma linha, aIN-SG/MP 3/2018 (grifado):

Art. 4º A verificação de conformidade para habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa,
inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e serviços, inclusive
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de obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser comprovada por meio de prévia e regular
inscrição cadastral no Sicaf.
§ 1º Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
(...)
Art. 21. O instrumento convocatório para as contratações públicas deverá conter cláusulas
prevendo:
(...)
III - que a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira
e da habilitação jurídica, conforme o caso, dar-se-á primeiramente por meio de consulta ao cadastro
no Sicaf;
(...)
V - averificação online no Sicaf, na fase de habilitação, na modalidade licitatória estabelecida pela
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; e
VI - prazo mínimo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, para
envio de documentos de habilitação complementares, conforme prevê o § 2º do art. 25 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

12. É possível observar que o edital do PE 11/2019 mostra-se em consonância com as
mencionadas disposições normativas, conforme subitens abaixo transcritos (peça 3, p. 89,grifado):
8. DA HABILITAÇÃO
8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. e 16 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial,
ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.
8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira,
nas condições descritas adiante.

13. Nesse diapasão, entende-se plausível quando o representante questiona a exigência de
documentação referente à habilitação que já se encontra cadastrada e válida no Sicaf e alega
desrespeito à vinculação do ato administrativo ao instrumento convocatório.
14. No caso em exame, ao julgar o recurso administrativo interposto pelo ora representante, o
pregoeiro expressamente consignou como causa da inabilitação o não envio do contrato social e
de suas alterações, da documentação comprobatória de seus administradores e da certidão de
falência (peça 15, p. 4).
15. Todavia, pela leitura da peça, não é possível concluir, por exemplo, se o pregoeiro realizou
consulta ao Sicaf, atendendo ao subitem 8.2 do edital, ou se analisou o e-mail em que o
representante alega ter enviado toda a documentação exigida para fins de habilitação, após
autorização expressa: “podem enviar através do email pregoeiro5@ufba.br” (peça 10, p. 52).
16. Da mesma forma, não se verifica, pela leitura das atas das sessões públicas, a convocação do
licitante nos termos do subitem 8.4 do edital (peças 10, 13 e 17). Em desacordo com o disposto no
edital, o pregoeiro, além de não indicar a documentação faltante, exige de “todos os fornecedores
que não leram o edital e com isso não enviaram a devida documentação para habilitação” o envio
em trinta minutos, “sob pena de desclassificação”, apesar de estar na fase de habilitação.
17. Cabe esclarecer que, ainda que não haja obrigatoriedade de que o contrato social, a
documentação comprobatória dos administradores e a certidão negativa de falência da empresa
sejam incluídos no Sicaf da licitante, foi possível verificar que, no caso concreto, os referidos
documentos da empresa Amende Comércio e Automação de Equipamentos Educacionais Ltda.
constavam de seu cadastro (conforme consulta realizada por esta Unidade Técnica - peças 2427), o que poderia ter sido verificado pelo pregoeiro quando da consulta ao sistema. Além disso,
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o texto constante do item 8.5 do edital mostrou-se dúbio, levando ao entendimento de que se a
empresa fosse cadastrada no Sicaf, não necessitaria apresentar nenhum dos documentos
solicitados nos itens 8.6, 8.7 e 8.8 do edital.
18. Verifica-se, ainda, o possível desrespeito aos princípios da competitividade e da
economicidade, tendo em vista que as propostas inabilitadas do representante eram todas
inferiores àquelas consideradas vencedoras (peça 10, p. 31, 37 e 39, e peça 21):
Amende (valores em reais) - A

Vivacity (valores em reais) - B

Diferença entre
propostas (A/B-1)

item 12

R$ 30.730,00

R$ 55.200,00

44,32%

item 13

R$ 29.990,00

R$ 36.900,00

18,72%

item 14

R$ 70.900,00

R$ 71.600,00

0,97%

19. Considerando que, para cada item, está prevista a aquisição de três unidades, a diferença
entre as propostas totaliza R$ 96.240,00. Além disso, a possibilidade de adesão por outros órgãos
e entidades públicas (item 4 do Anexo III do edital - peça 3, p. 53), pode ensejar adesões com
valores superiores em R$ 192.480,00 (item 4.4 do Anexo III do edital), totalizando possível
despesa a maior que o devido no total de R$ 288.720,00.
20. Diante de todo o exposto, entende-se configurado o pressuposto da plausibilidade jurídica.
21. Feitas essas considerações, propõe-se deferir o pedido de medida cautelar, uma vez presentes
os pressupostos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica, essenciais para sua concessão,
e por não restar evidenciado o perigo da demora reverso, considerando-se, ainda, a possibilidade
de que ter sido excluída do certame proposta potencialmente mais vantajosa para a
Administração.
22. Por fim, entende-se pertinente realizar a oitiva da unidade jurisdicionada sobre os
questionamentos acima para formação do juízo de mérito da presente representação.
E. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS
(...)
Análise:
23. Com a proposta de medida cautelar, a entidade ficará, ao menos temporariamente, impedida
de contratar esses kits didáticos (itens 12 a 14 do objeto). Todavia, tal medida se faz necessária
diante da possível inabilitação indevida da representante, o que poderá implicar gastos a maior
desnecessários.
(...)
H. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
24. Em virtude do exposto, propõe-se:
24.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art.
113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e
no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014;
24.2 deferir o pedido de concessão de medida cautelar, sem oitiva prévia, com fulcro no art. 276
do Regimento Interno/TCU, tendo em vista a existência dos elementos necessários para sua
adoção, a fim de que a Universidade Federal da Bahia, em relação ao Pregão Eletrônico SRP
11/2019, não proceda à assinatura de contrato com a empresa declarada vencedora, Vivacity
Tecnologia Ltda., decorrente da ata de registro de preços assinada em 25/7/2019, no tocante aos
itens 12, 13 e 14, inclusive não permitindo adesões de outros órgãos e entidades públicas a esses
itens, até a deliberação definitiva desta Corte;
24.3. realizar a oitiva da Universidade Federal da Bahia, com amparo no art. 276, § 3º, c/c art.
250, V, todos do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie em
relação aos pressupostos da cautelar deferida, e também quanto aos seguintes pontos relativos
ao Pregão Eletrônico SRP 11/2019:
a) inabilitação da empresa Amende Comércio e Automação de Equipamentos EducacionaisLtda.,
em função de não ter apresentado a documentação constante dossubitens 8.6 e 8.8.1 do edital,
tendo em vista que, embora não haja obrigatoriedade de inclusão desses documentos no Sicaf do
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licitante, o pregoeiro poderia ter verificado que, no caso concreto, os referidos documentos da
retromencionada empresa constavam de seu cadastro (conforme consulta realizada por esta
Unidade Técnica - peças 24-27), consoante previsto nos arts. 14, parágrafo único, e 25, § 1º, do
Decreto 5.450/2005, no art. 4º, XIV, da Lei 10.520/2002, e no arts. 4º, caput e §1º, e21, III e V, da
IN - SG/MP 3/2018, c/c o subitem 8.2 do edital, considerando, ainda, que o pregoeiro sequer
deveria ter exigido documentação de quem estava cadastrado com o nível de credenciamento
exigido pela IN - SG/MP 3/2018, conforme disposto no subitem 8.5 do edital;
b) ausência de solicitação para envio de documentos específicos de habilitação complementares,
com prazo mínimo de duas horas, em possível afronta ao disposto no art. 25, § 2º, do Decreto
5.450/2005, c/c o subitem 8.4 do edital, e no art. 21, VI, da IN - SG/MP 3/2018;
c) demais informações que julgar necessárias; e
d) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas,
informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.
24.4. realizar, nos termos do art. 276, § 3º, c/c art. 250, V, todos do Regimento Interno/TCU, a
oitiva da sociedade empresária Vivacity Tecnologia Ltda. (CNPJ 03.452.360/0001-12), para, no
prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes no subitem 24.3 retro,
assim como sobre os pressupostos da cautelar pleiteada;
24.5. alertar a Universidade Federal da Bahia quanto à possibilidade de o TCU vir a determinar
a anulação dos atos decorrentes do certame, caso haja elementos suficientes para a decisão de
mérito, que caracterizem afronta às normas legais e/ou a possibilidade de ocorrência de prejuízos
à Administração;
24.6. encaminhar cópia da presente instrução à Universidade Federal da Bahiae à sociedade
empresária Vivacity Tecnologia Ltda., de maneira a embasar as suas respectivas respostas à
oitiva; e
24.7. comunicar ao representante a decisão que vier a ser prolatada.” (grifos do original)
4.

Apresentada a matéria, passo a decidir.

5.
Inicialmente, cumpre conhecer o feito como Representação, uma vez que se encontram
presentes os requisitos de admissibilidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art.
237, VII, do Regimento Interno do TCU.
6.
Sobre as questões inquinadas, a análise de cognição sumária aponta para a presença dos
requisitos necessários para a adoção da medida prevista no art. 276 do RI/TCU.
7.
O fumus boni iuris está consubstanciado na inabilitação da empresa representante, em razão
da não apresentação de diversos documentos, os quais constavam de seu cadastro junto ao Sicaf (conforme
consulta realizada pela Selog - peças 24-27), fato esse que poderia ter sido verificado pelo Pregoeiro,
quando da consulta ao aludido sistema, sendo que o edital do certame previa tal possibilidade.
8.
Também se encontra presente o periculum in mora, tendo em vista que a ata de registro de
preços decorrente da referida licitação já foi firmada e existe a possibilidade iminente de assinatura de
contratos dela decorrentes, sendo que as propostas inabilitadas da empresa representante eram todas
inferiores àquelas consideradas vencedoras.
9.

Não se identificou periculum in mora reverso.

10.

Ante o exposto, DECIDO:
1.
conhecer da presente Representação, com fulcro no artigo 237, inciso VII, do Regime nto
Interno do TCU c/c o artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/1993;
2.
com fulcro no artigo 276 do Regimento Interno do TCU, determinar à Universidade Federal
da Bahia, em caráter cautelar, que não proceda à assinatura de contrato com a empresa declarada
vencedora, Vivacity Tecnologia Ltda., decorrente da ata de registro de preços assinada em
25/7/2019, oriunda do Pregão Eletrônico SPR 11/2019, no tocante aos itens 12, 13 e 14, inclus ive
não permita adesões de outros órgãos e entidades públicas a esses itens, ou, caso já tenha sido
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assinado tal avença ou permitida eventuais adesões, suspenda suas execuções, até que o TCU se
pronuncie sobre o mérito do presente processo;
3.
nos termos do § 3º do artigo 276 do Regimento Interno do TCU, determinar a oitiva da
Universidade Federal da Bahia, para que se pronuncie, em até quinze dias, acerca das questões
veiculadas na petição inicial apresentada pela empresa Amende Comércio e Automação de
Equipamentos Educacionais Ltda. EPP, relativas ao Pregão Eletrônico SPR 11/2019, em especial
quanto aos seguintes tópicos:
1. inabilitação da empresa Amende Comércio e Automação de Equipamentos Educaciona is
Ltda., em função de não ter apresentado a documentação constante dos subitens 8.6 e 8.8.1 do
edital, tendo em vista que, embora não haja obrigatoriedade de inclusão desses documentos no
Sicaf do licitante, o pregoeiro poderia ter verificado que, no caso concreto, os referidos
documentos da retromencionada empresa constavam de seu cadastro (conforme consulta
realizada pela Selog - peças 24-27), consoante previsto nos arts. 14, parágrafo único, e 25, § 1º,
do Decreto 5.450/2005, no art. 4º, XIV, da Lei 10.520/2002, e no arts. 4º, caput e §1º, e 21, III
e V, da IN-SG/MP 3/2018, c/c o subitem 8.2 do edital, considerando, ainda, que o pregoeiro
sequer deveria ter exigido documentação de quem estava cadastrado com o nível de
credenciamento exigido pela IN-SG/MP 3/2018, conforme disposto no subitem 8.5 do edital;
2. ausência de solicitação para envio de documentos específicos de habilitação
complementares, com prazo mínimo de duas horas, em possível afronta ao disposto no art. 25,
§ 2º, do Decreto 5.450/2005, c/c o subitem 8.4 do edital, e no art. 21, VI, da IN - SG/MP 3/2018;
3. demais informações que julgar necessárias; e
4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas,
informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.
4.
nos termos do artigo 276, § 3º, c/c art. 250, inciso V, todos do Regimento Interno do TCU,
determinar a oitiva da sociedade empresária Vivacity Tecnologia Ltda. (CNPJ 03.452.360/000112), para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes nos presentes
autos;
5.
alertar os responsáveis pelo Pregão Eletrônico SPR 11/2019, no âmbito da Universidade
Federal da Bahia:
1. de que a eventual consumação de irregularidades em razão do prosseguimento dos atos
decorrentes do aludido certame sujeitará os respectivos agentes às sanções legais previstas na
Lei n. 8.443/92; e
2. quanto à possibilidade de o TCU vir a determinar a anulação dos atos decorrentes do referido
certame, caso haja elementos suficientes para a decisão de mérito, que caracterizem afronta às
normas legais e/ou a possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração.
6.
encaminhar cópia da presente decisão à Universidade Federal da Bahia e à sociedade
empresária Vivacity Tecnologia Ltda., de maneira a embasar as suas respectivas respostas à oitiva;
e
7.

dar ciência da presente decisão à representante.

À Selog, para as providências determinadas com a devida urgência.
Brasília, 28 de agosto de 2019
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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CODM ATERI A=40325

TC 012.861/2017-0
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
Unidade Jurisdicionada: não há.
Responsáveis: Luiz Carlos Scorsatto (253.557.160-91); Paulo
Eduardo de Lima (002.330.208-96)
Interessado: Empresa Brasileira de Correios e Telégra fos
(34.028.316/0001-03)
DESPACHO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), peça 38, contra o caput do Acórdão de Relação 4361/2019-TCU-2ª Câmara, relatora
Ministra Ana Arraes, proferido na Sessão de 2.7.2019, verbis:
“ACÓRDÃO Nº 4361/2019 - TCU - 2ª Câmara
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (Correios) contra Luiz Carlos Scorsatto e Paulo Eduardo de Lima em razão de
irregularidades na determinação do preço de referência da concorrência 10/2000, originária
do contrato 10.498/2000, firmado com a empresa Beta - Brazilian Express Transportes Aéreos
Ltda para a execução de serviços de transporte aéreo de carga da linha F da Rede Posta
Noturna (RPN).
Considerando que esta Corte, ao apreciar a Representação objeto do TC 008.459/2006-5,
acerca de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios e contratos, nos exercícios
de 2000 a 2005, nos quais tenham se sagrado vencedoras as empresas Skymaster Airlines Ltda.
e/ou Beta - Brazilian Express Transportes Ltda., manifestou-se no sentido de que a proposta
de preços da licitante vencedora da concorrência 10/2000 não teria evidenciado a obtenção
de vantagens indevidas (Acórdão 1.550/2006 - Plenário);
considerando que em diversas oportunidades o Tribunal entendeu que não havia àquela época
parâmetros adequados para definir custos de referência aplicáveis a esses serviços, o que
impediria a caracterização de práticas de sobrepreço e, por consequência, de eventual débito;
considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, ainda que não mais subsista
débito, o TCU deve julgar o mérito de tomada de contas especial instaurada e remetida a esta
Corte, não sendo cabível arquivá-la com base em ausência de pressupostos de desenvolvimento
válido e regular do processo (Acórdão 2.801/2017 - 1ª Câmara);
considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao
TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara,
ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar
regulares as contas e dar quitação plena a Luiz Carlos Scorsatto e Paulo Eduardo de Lima;
em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 17, aos responsáveis e à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e, com fundamento no art. 169, inciso V, do
Regimento Interno, em arquivar o processo.”
2.
A Secretaria de Recursos - Serur, às peças 39 e 40, ao realizar exame preliminar de
admissibilidade, em cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU n. 259, de 7.5.2014, concluiu pela presença
dos pressupostos recursais e propôs o conhecimento do recurso.
3.
Quanto ao interesse recursal - que é um dos pressupostos de admissibilidade -, verifico que o
acórdão recorrido não imputou sucumbência direta em desfavor da empresa pública recorrente (Correios).
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4.
Ante o exposto, julgo pertinente ouvir o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União, com fulcro no art. 62, inciso III, do Regimento Interno.
5.
Por fim, apenas para fins de registro, consigno que, no TC 005.372/2018-6, em cujos autos
relato recurso de reconsideração manejado pela mesma ECT, em situação semelhante à dos presentes autos,
também encaminhei o processo ao MP/TCU.

Brasília, 30 de agosto de 2019
RAIMUNDO CARREIRO
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62447693.

BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 165 | Segunda-feira, 02/09/2019

49

CODM ATERI A=40380

Processo: 009.798/2019-6
Natureza: Representação (com pedido de medida cautelar).
Entidade: Município de Natal/RN
Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Norte (TCE/RN)
Representado: Secretaria Municipal de Saúde de Natal
(SMS/Natal)
Responsáveis: Luiz Roberto Leite Fonseca, CPF
440.952.013-04, Secretário de Saúde da SMS/Natal, período
de 4/2/2015 a 4/9/2017; Refine Refeições Industriais Especiais
Ltda. (Refine), CNPJ 03.210.559/0001-34; J. Marinho da Silva
ME., CNPJ 06.253.658/0001-91; Maria da Saudade de
Azevedo Moreira Machado, CPF 762.512.174-72, Secretária
Adjunta de Atenção Integral à Saúde da SMS/Natal, período
de 3/2/2015 a 4/9/2017, e Secretária Municipal de saúde da
SMS/Natal, período de 4/9/2017 a 22/5/2018; George Antunes
de Oliveira, CPF 123.537.604-49, Coordenador Geral de
Administração e Finanças da SMS/Natal, período de
23/10/2014 a 26/3/2015, e Secretário Municipal de Saúde da
SMS/Natal, a partir de 22/5/2018; Marcelo Bessa de Freitas,
CPF 277.057.494-91, Secretário Adjunto de Gestão
Participativa do Trabalho de Educação em Saúde da
SMS/Natal, período de 3/2/2015 a 15/12/2017; Genilce Maria
Maciel de Almeida, CPF 941.425.304-10, Secretária Adjunta
de Atenção Integral à Saúde da SMS/Natal, a partir de
13/9/2017; Renata Silva Santos, CPF 008.806.894-39,
Diretora do Departamento de Atenção Especializada (DAE),
período de 10/2/2017 a 19/4/2018.
Advogado ou Procurador: não há
Representação legal: não há
DECISÃO
Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), Acórdão 86/2019-TC, 2ª Câmara, Relator Tarcísio Costa
(peça 1, p. 2), noticiando representação endereçada ao TCE/RN, de 4/5/2017, a qual foi apresentada pela
Procuradoria da República no Rio Grande do Norte (PGR/RN) e subscrita pelo Procurador da República
Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes.
2.
Na representação da PGR/RN, o Procurador relata que instaurou o Inquérito Civil
1.28.000.000491/2015-47, expedindo, em sequência, a Recomendação 001/2017-RSCF-MPF/RN (peça 3,
p. 2-6), motivada pelo superfaturamento de recurso federal destinado à contratação realizada entre a
Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal) e a empresa Refine Refeições Industriais Especiais
Ltda. (Refine), CNPJ 03.210.559/0001-3. O objeto da referida avença era fornecer refeições e lanches aos
plantonistas e pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Natal, conforme
Pregão Presencial 20.081/2014.
3.
Eis os trechos da análise empreendida pela Secretaria de Controle Externo da Saúde
(Secex/Saúde) (peça 32), chancelada pelo diretor da subunidade por delegação de competência (peças 33):
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HISTÓRICO
1.
O processo foi autuado, em 13/5/2019, na Selog, sendo encaminhado, no mesmo dia, para a
SecexSaúde.
2.
A representação tem sua gênese, em 4/5/2017, no MPF - PGR/RN, sendo ofertada inicialmente ao
TCE/RN, autuado o processo 007449/2017, em 11/5/2017 (peça 6), tendo permanecido ali até 16/4/2019,
data de expedição do Acórdão 86/2019-TC, 2ª Câmara, Relator Tarcísio Costa, que julgou pela
incompetência do TCE/RN, uma vez que os recursos para a contratação da empresa Refine são advindos
de fonte federal, vigilância sanitária (VS), vigilância epidemiológica e ambiental (VGF), média e alta
complexidade (MAC). Determinou que fosse expedida comunicação à PGR/RN e oficiado o Tribunal de
Contas da União (TCU).
3.
A peça 3 está composta com toda a documentação existente no site do TCE/RN referente ao
Processo 007449/2017. Em síntese, o MPF - PGR/RN, Procurador da República Ronaldo Sérgio Chaves
Fernandes, registra (peça 3, p. 1-6):
a) instaurou, em 29/6/2015, o Inquérito Civil Criminal (IC-NCC) 1.28.000.000491/2015-47; e
b) solicitou, por meio do Ofício 109/2015-FRA-PF/RN, de 10/4/2015, a Demanda Externa da
Controladoria-Geral da União no Rio Grande do Norte (CGU/RN) 201504208, que deu origem ao
Processo 00219.000146/2015-94, tendo a CGU/RN realizado trabalho de campo no período de 21 a
25/11/2016, ofertando o Relatório 201504208 (peça 7) e o anexo com as evidências (peça 8).
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
4.
Inicialmente, deve-se registrar que a representação preenche os requisitos de admissibilidade
constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), haja vista a matéria ser de competência
do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva,
contém nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como se encontra acompanhada do
indício concernente à irregularidade ou ilegalidade.
5.
O representante, o TCE/RN, possui legitimidade para representar ao TCU, conforme o Regimento
Interno (RI/TCU), art. 237, inciso IV. Também, o MPF - Procuradoria da República no estado do RN,
possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante Lei Complementar 75/1993 c/c o descrito no
RI/TCU, art. 237, inciso I. A representação possui identificação, pois está assinada pelo Procurador da
República Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes.
6.
Além disso, qualquer licitante, contratado ou pessoa física e jurídica possui legitimidade para
representar ao TCU, em virtude do previsto no art. 237, VII, do RI/TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993.
7.
A matéria denunciada refere-se à aplicação de recursos federais do programa 2015 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) / 8585 - Atenção à Saúde da População para
Procedimentos em Média e Alta Complexidade (MAC) no município de Natal/RN.
8.
Ainda, conforme dispõe o art. 103, § 1º, in fine, da Resolução - TCU 259/2014, verifica-se a
existência do interesse público no trato da suposta irregularidade/ilegalidade, pois o
sobrepreço/superfaturamento em licitação pública envolvendo recursos federais pode, em tese, causar
prejuízo ao SUS e à Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal).
9.
Á suposta irregularidade relatada afeta ao interesse público, relevando aderência ao exigido pela
Resolução TCU 259/2014, art. 103, § 1º, notadamente no que se refere ao pregão presencial e
sobrepreço/superfaturamento de recursos SUS (MAC), o que, em tese, se não remediado, implicaria em
redução da competitividade, e, automaticamente, a Administração Pública não conseguiria obter a melhor
proposta, o que causaria possíveis danos para os serviços e compras na contratação.
10.
Dessa forma, a representação poderá ser conhecida, para fins de comprovar a sua procedência,
nos termos do art. 234, § 2º, segunda parte, do Regimento Interno do TCU, aplicável às representações de
acordo com o parágrafo único do art. 237 do mesmo RI/TCU.
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11.
Registre-se que a legitimidade advinda da legislação, art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, dispensa a
necessidade da realização do exame sumário quanto ao risco, materialidade e relevância estabelecido no
caput do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014.
12.
Mesmo assim fica fácil classificar o risco como alto, uma vez que a representação registra que
recursos SUS-MAC estão sendo usados na contratação da empresa Refine, para fornecimento de refeições
e lanches aos plantonistas e pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Natal,
revelando sobrepreço/superfaturamento, conforme Pregão Presencial 20.081/2014.
13.
Possui alta materialidade, uma vez que a CGU/RN em seu Relatório (peça 7, p. 9) apontou um
sobrepreço/superfaturamento da ordem de R$ 2.421.300,00 para um exercício financeiro (preços de
novembro/2016).
14.
A matéria é de alta relevância, uma vez que as UPAs são serviços de relevância pública na área
da saúde, funcionando 24h, possui um cunho social de cuidar da vida humana, quando ela mais precisa de
ajuda (humanização), na hora da enfermidade, participando na composição de um SUS integral, ofertando
o transporte adequado e primeiros socorros de atendimento.
15.
Dessa forma, a representação pode ser apurada, para fins de comprovação de sua procedência,
nos termos do RI/TCU, art. 234, § 2º, segunda parte, aplicável às representações, de acordo com o
parágrafo único do art. 237, parágrafo único do Regimento.
EXAME TÉCNICO
Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte

16.
O Procurador Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes encaminhou representação inicial ao TCE/RN,
em 11/5/2017 (peça 6), permanecendo até 16/4/2019, data da expedição do Acórdão 86/2019-TC, 2ª
Câmara, Relator Tarcísio Costa, onde foi reconhecida a incompetência para julgar a matéria, uma vez que
os recursos são federais, tendo o TCE/RN encaminhado a representação para o TCU.
17.
O MPF/RN ofertou a Recomendação 001/2017-RSCF-MPF/RN (peça 3, p. 1-6), que contém
numeração de páginas no final da página, no formato x/x nº de páginas. Assim, registre-se que a página
numerada 5/6 (que inicia com as providências adotadas pelo Procurador Ronaldo) não consta da referida
recomendação no site do TCE/RN.
18.
Também, cabe expressar que consta na página 6/6 parte final das providências adotadas pelo
Procurador: (i) que fosse realizada imediatamente a rescisão do contrato administrativo firmado com a
empresa Refine, objeto do Pregão 20.081/2014, elaborando-se novo instrumento convocatório,
obedecendo estritamente os ditames legais; e (ii) devido à apresentação de declaração supostamente falsa
por parte da empresa P.J. Refeições Coletivas Ltda. fosse instaurado procedimento administrativo para
fins de apuração e, se fosse o caso, aplicação de sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 (peça 3, p.
6).
19.
A representação registra que o MPF/RN abriu, em 29/6/2015, o Inquérito Civil Criminal (IC-NCC)
1.28.000.000491/2015-47, o qual, conforme consulta processual ao site do MPF/RN, endereço eletrônico
(http://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/index2#/detalhe/100000000000063738672?modulo=0&sistema=portal)
, acesso em 29/6/2019, teve sua última movimentação em 30/4/2019, sendo recebido no Setor Extrajudicial
da PR/RN (peça 9). O site não abre informações, apenas mostra a tramitação do processo.
20.
Em 25/7/2019, o Diretor da 2ª DT da SecexSaúde manteve contato telefônico com o Procurador
Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes, e formalizou solicitação, via e-mail (peça 14, p.1), para que fossem
remetidas informações acerca das ações impetradas, de modo a subsidiar a atuação desta Corte de Contas.
21.
Em 26/7/2019, o gabinete do referido Procurador remeteu, via e-mail (peça 14, p.2) informação
das autuações na Justiça Federal do RN: (i) Ação de Improbidade Administrativa - Processo 081351061.2018.4.05.8400, autuado em 14/11/2018 (peça 15, p. 16-37) e (ii) a Ação Penal - Processo 080391856.2019.4.05.8400, autuado em 29/4/2019 (peça 15, p. 1-15).
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22.
A Ação de Improbidade Administrativa - Processo 0813510-61.2018.4.05.8400 já possuí Decisão
do Juiz Ivan Lira de Carvalho, datada de 28/6/2019, onde recebe a inicial e determina o prosseguimento
da causa (peça 16, p. 1-3). O Processo Penal 0803918-56.2019.4.05.8400 tem certidão expedida em
23/7/2019, intimando o secretário de saúde à época dos fatos, Sr. Luiz Roberto Leite Fonseca (peça 16, p.
4), para apresentar defesa.
23.
Registra-se que, anteriormente, o Procurador Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes solicitou à CGU,
por meio do Ofício 109/2015-FRA-PF/RN (peça 7, p. 1), de 10/4/2015, a realização de um trabalho de
campo investigatório (auditoria/fiscalização) que lhe pudesse subsidiar no IC.
Controladoria-Geral da União do Rio Grande do Norte (CGU/RN)
24.
Provocada pelo MPF/RN, a CGU/RN gerou a Demanda Externa CGU 201504208, que culminou
no Processo 00219.000146/2015-94, vindo a realizar trabalho de campo no período de 21 a 25/11/2016,
gerando o Relatório 201504208 (peça 7), que veio a ser publicado em seu site em
5/7/2019:https://auditoria.cgu.gov.br/?draw=2&colunaOrdenacao=dataPublicacao&direcaoOrdenacao
=DESC&tamanhoPagina=15&offset=0&titulo=&linhaAtuacao=&de=05%2F07%2F2019&ate=05%2F
07%2F2019&orgaos=&estados=RN&municipios=&fefs=&palavraChave=#lista.
25.
A publicação do Relatório da CGU repercutiu na imprensa local: (i) jornal, AGORARN (peça 28,
p. 1), edição de 9/7/2019, com o título “CGU: Gestão de Carlos Eduardo assinou contrato com
sobrepreço” e (ii) jornal, Tribuna do Norte (peça 28, p. 2), edição de 10/7/2019, título “CGU identifica
prejuízo de R$ 2,4 milhões da Prefeitura de Natal por contratação de serviço com sobrepreço”.
26.

Em síntese, o Relatório 201504208, da CGU/RN (peça 7), registra:

a) os recursos utilizados são federais do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
(SUS) / 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade no
município de Natal/RN (peça 7, p. 1); Montante de recursos envolvidos R$ 6.059.500,00 (peça 7, p. 2).
b) os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se
manifestado em 25 de janeiro de 2017, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar
as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das
responsabilidades (peça 7, p. 1);
c) nesta parte, a competência primária para adoção de medidas corretivas dos fatos apresentados a seguir
pertence ao executor do recurso federal descentralizado. Esclarece-se que as situações relatadas são
decorrentes de levantamentos necessários à adequada contextualização das constatações relatadas na
primeira parte; desta forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas ministeriais.
Destinam-se, ainda, para ciência dos Órgãos de Defesa do Estado com vistas à tomada de providências
no âmbito das respectivas competências. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das
providências saneadoras relacionadas a estas constatações (peça 7, p. 2);
d) foram constatadas as seguintes irregularidades praticadas no Pregão Presencial (SRP) 20081-2014
(peça 7, p. 2-23):
d-1) 2.2.1. Adoção da licitação na modalidade pregão presencial em det rimento da forma eletrônica (peça 7, p. 2-4);
d-2) 2.2.2. Ausência de elementos básicos ou critérios técnicos para definir o quantitativo de refeições a serem fornecidas
(peça 7, p. 4-6);
d-3) 2.2.3. O Termo de Referência anexo ao edital do Pregão Presencial nº 20.081/2014 exige indevidamente que as empresas,
já por ocasião da licitação, tenham em seu quadro de pessoal profissional registrado no Conselho Regional de Nutricionistas
(peça 7, p. 6-7);
d-4) 2.2.4. Exigido indevidamente no edital que a empresa concorrente contasse com matriz ou filial na cidade de Natal,
representando restrição à competitividade (peça 7, p. 7-9);
d-5) 2.2.5. Sobrepreço de R$ 2.421.300,00 na aquisição de refeições prontas para as Unidades de Pronto Atendimento de
Natal (peça 7, p. 9-17);
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d-6) 2.2.6. Utilização de pesquisa de preços viciada que permitiu a contratação do fornecimento de refeições com sobrepreço
(peça 7, p. 17-19);
d-7) 2.2.7. Empresa pesquisada para formação dos preços básicos não existe no endereço mencionado (peça 7, p. 19-23);
d-8) 2.2.8. Ausência de aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar - art. 7º da Lei n.º10.520, por apresentar
declaração falsa (peça 7, p. 2);
e) dentre as irregularidades acima, a CGU/RN destacou como mais relevantes as constantes das alíneas d -2, d-5, d-6 e d-8
(peça 7, p. 23), tendo os achados descritos no Anexo de Evidências de peça 8.

27.

O principal achado da CGU/RN se refere ao sobrepreço, o qual se reproduz como foi concebido:
2.2.5. Sobrepreço de R$ 2.421.300,00 na aquisição de refeições prontas para as Unidades de Pronto
Atendimento de Natal.
Fato
Por intermédio do Pregão Presencial nº 20.081/2014, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal
contratou a empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda. para fornecimento de refeições
prontas para as Unidades de Pronto Atendimento da capital. O contrato foi firmado com a empresa
com base nos seguintes preços:
Item
01
02
03
04
05
06

Itens contratados no Pregão Presencial nº 20.081/201 4
Refeição
Valor Unitário (R$)
Quantidade (Und.)
Valor Total (R$)
Desjejum
8,33
70.000
583.100,00
Lanche da manhã
5,35
40.000
214.000,00
Almoço
14,28
140.000
1.999.200,00
Lanche da tarde
6,93
110.000
762.300,00
Jantar
13,33
130.000
1.732.900,00
Ceia
6,40
120.000
768.000,00
6.059.500,00
Total

Com a finalidade de identificar a adequação dos preços obtidos no Pregão Presencial nº 20.081/2014,
foram pesquisados os preços praticados no Pregão Eletrônico nº 001/2014, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN Campus Zona Norte, no Pregão
Eletrônico nº 026/2014, do IFRN Campus Central e Pregão Eletrônico nº 20.040/2016, da própria
Secretaria Municipal de Saúde de Natal, realizado em 17 de agosto de 2016, cujo objeto é a contratação
de serviço de fornecimento de refeições em substituição ao contrato proveniente do processo aqui
analisado (Pregão Presencial nº 20.081/2014). Ressalte-se que o Pregão Eletrônico nº 20.040/2016,
ainda não homologado, encontra-se em fase de análise da documentação de habilitação da empresa
arrematante.
[...]
O resultado da comparação dos seis itens contratados através de Pregão Presencial nº 20.081/2014
indicam que o contrato ora vigente, se executado em sua totalid ade, acarretará prejuízo para o
Município de Natal, em decorrência do sobrepreço, da ordem de R$ 2.431.300,00.
ato
#/F
Manifestação da Unidade Examinada
Em resposta ao Ofício nº 278/2017/NAC2/Regional/RN-CGU, de 10 de janeiro de 2017, o gestor,
mediante o Ofício nº 373/2017/GS/SMS, de 25 de janeiro de 2017, tratou das constatações de vícios na
pesquisa de preços e de sobrepreço na contratação no mesmo item, conforme manifestação a seguir:
“Ao contrário do que aponta o Relatório Preliminar subscrito pela Secretaria Federal de Controle
Interno, o procedimento licitatório nele analisado atendeu as exigências da Lei nº 8.666/93, respeitando
os princípios basilares da licitação, sobretudo, os princípios da isonomia e da impessoalidade. Isto
porque, os preços das refeições descriminadas no termo de referência foram julgados levando-se em
consideração a pesquisa mercadológica realizada pelo setor de compras desta Secretaria Municipal de
Saúde. Nesse cenário, faz-se necessário registrar que a empresa M.J. Da C. Silva - ME apresentou os
preços totais para os itens solicitados em patamar bastante inferior aos dos demais licitantes, no
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entanto, a referida empresa não contava com cozinha própria, utilizando-se da cozinha da LIQUIGÁS,
sendo esta uma cozinha de pequeno porte supostamente capaz de comportar apenas a produção da
LIQUIGÁS, razão pela qual, acreditou-se que a fabricação das refeições destinadas às Unidades de
Pronto Atendimento seria efetivada em lugar diverso e desconhecido, sem a comprovação de licença
sanitária, o que deu ensejo a inabilitação da referida empresa.
Ademais, os preços dos 06 (seis) itens foram julgados levando-se em consideração o preço médio
apurado em pesquisa mercadológica, os valores da disputa de lances e os preços apresentados pela
Refine Refeições Industriais Especiais Ltda - EPP estavam em um patamar bastante inferior aos preços
médios da pesquisa mercadológica que referenciam a aceitabilidade para cada um dos respectivos itens
licitados, portanto, não se caracterizam como preços exorbitantes, como também não se encontram em
disparate em relação ao valor mercadológico mensurado em pesquisa.
Ressalta-se, por fim, que o pregoeiro procedeu com a chamada das licitantes habilitadas e negociaram
os preços para os 06 (seis) itens, tendo em vista que, após consultar as empresas licitantes, em sessão
pública, as mesmas afirmaram que não podiam negociar no mesmo patamar da empresa que fora
inabilitada. Por este motivo, foi realizada a segunda disputa, e diante da necessidade de contratar os
serviços, a bem do interesse público e tendo em vista os preços estarem de acordo com a pesquisa
mercadológica ocorreu a declaração de vencedores”.
xm
dE
anifestcoU
#/M
Análise do Controle Interno
O Gestor não atacou diretamente a constatação que aponta sobrepreço no contrato de fornecimento de
refeições prontas para as Unidade de Pronto Atendimento de Natal. De forma transversa, justifica os
preços praticados por estarem de acordo com a pesquisa de preços realizada pelo setor de compras da
Secretaria Municipal de Saúde. Ocorre que esta pesquisa também se encontra eivada de vícios,
conforme demonstrado na constatação a seguir. Portanto, o fato dos preços contratados serem
compatíveis com a referida pesquisa não tem o condão de validá-los quanto à efetiva compatibilidade
com os valores praticados no mercado. Fato que ratifica o entendimento dessa equipe quanto ao
sobrepreço são os valores apresentados na última licitação da própria Secretaria Municipal de Saúde.

28.
Verifica-se que a CGU/RN evidenciou o sobrepreço utilizando como metodologia a média de dois
pregões eletrônicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte IFRN, o Pregão Eletrônico 1/2014, do Campus Zona Norte, e o Pregão Eletrônico 26/2014, do Campus
Central, e o Pregão Eletrônico (SRP) 20.040/2016, realizado pela própria SMS/Natal para substituir o
Pregão Presencial (SRP) 20.081/2014, no qual se constata que os preços praticados em 2016 (agosto) são
menores do que os de 2014 (dezembro), conforme demonstrado no Quadro1.
Quadro 1- Comparativo de Preços Pregão 2014 e 2016
Item
01
02
03
04
05
06

Refeição
Desjejum
Lanche da manhã
Almoço
Lanche da tarde
Jantar
Ceia

Pregão 20.081/2014

Pregão 20.040/2016 (peça 26)

8,33
5,35
14,28
6,93
13,33
6,40

6,51
4,56
8,85
4,96
8,53
5,20

Fonte: elaborado pelo autor de acordo com Relatório CGU (peça 7) e peça 26, 2019
Informações colhidas na SMS/Natal
29.

[...]

30.
Verifica-se que entre o Pregão Presencial 20.081/2014 e a firmatura do Contrato 35/2016
(17/3/2016) houve os contratos do Quadro 4 a seguir, firmados com a empresa Refine.
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Quadro 4 - Contratos firmados com preços do Pregão Presencial 20.081/2014
Contrato

Responsável

78/2015 (peça
24)

Marcelo Bessa de Freitas, CPF
277.057.494-91, Secretário Adjunto
de Gestão
Participativa do
Trabalho de Educação em Saúde
Marcelo Bessa de Freitas, CPF
277.057.494-91, Secretário Adjunto
de Gestão
Participativa do
Trabalho de Educação em Saúde

230/2015
(peça 23)

Vigência
Inicial
Final
1º/4/2015 31/3/2016

23/12/2015 14/3/2016

Observações
Verifica-se que no período de 23/12/2015
a 14/3/2016 houve dois contratos
contemporâneos para fornecimento de
alimentação com a empresa Refine.
O Contrato foi rescindido em 14/3/2016,
por Maria da Saudade de Azevedo
Moreira Machado, CPF 762.512.17472, Secretária Adjunta de Atenção
Integral à Saúde.

Fonte: elaborado pelo autor com dados da SMS/Natal (peças 23 e 24), 2019
31.
O Contrato 230/2015 (peça 23) tem como objeto unidades não contempladas no Pregão Presencial
20.081/2014, nem constantes da Ata de Sistema de Registro de Preços - SRP 20.023/2014 (peça 10), pois
a princípio a licitação devia alcançar apenas as UPAs, no entanto, se estendeu para contemplar: o Hospital
Municipal de Natal, a Unidade Mista de mãe Luiza, o CEO Morton Mariz e o Centro Clínico José Carlos
Passos (peça 23, p. 1).
32.
O Relatório financeiro (peça 19, p. 2-6) contempla todos os pagamentos realizados à empresa
Refine no período de 1º/1/2015 a 27/6/2019, revelando um montante de R$ 16.395.540,56. No entanto,
para apuração do superfaturamento, será necessário diligenciar à SMS/Natal, para que, no prazo de cinco
dias, apresente, em forma digital, todos os processos de pagamentos dos Contratos 78/2015, 230/2015 e
35/2016.
Visita in loco as UPAs e a empresa Refine
33.
Dadas a peculiaridade do objeto (fornecimento de refeições) e as circunstâncias da execução
contratual (proximidade do término contratual, após vários aditivos firmados), a fim de conferir celeridade
processual e fornecer ao Relator subsídios que permitam dar o encaminhamento adequado à representação
em apreço, mormente condições temporais para expedição de eventual provimento útil, inclusive medida
cautelar, excepcionalmente optou-se por realizar visitas à empresa contratada e duas das unidades de
saúde atendidas pelo contrato objeto da representação.
34.
Assim, no dia 1º/7/2019, em obediência à Portaria SEC-RN 4/2019 (peça 17), o auditor responsável
por esta instrução, Célio da Costa Barros e o Tfce Antônio Aluísio da Silva, acompanhados pelo Secretário
Municipal de Saúde, Sr. George Antunes de Oliveira, pelo Gestor/Fiscal do Contrato 35/2016, Sr. Kleiber
Rodrigues de Mendonça, pela Técnica do Departamento de Atenção Especializada, Srª. Luciana Olinto do
Bu Silva, e pela Coordenadora Municipal da Rede de Urgência e Emergência, Srª. Elizandra Pereira
Trindade, realizaram visita in loco nas UPAs da Esperança e Pajuçara e na empresa Refine.
35.
Foram visitadas duas UPAS, a da Esperança e a da Pajuçara, ambas apresentaram relatórios
(peças 18) onde demonstram que os alimentos produzidos pela empresa Refine não detém à qualidade
adequada expressa no contrato, havendo problemas na preparação dos alimentos e no seu transporte,
tendo, inclusive, já ocorrido surtos alimentares e detectado a presença de insetos, baratas, aranhas vivas,
lagartas e lavras.
36.
A visita à empresa Refine foi acompanhada pela atual proprietária, Srª. Danielle Dantas de
Azevedo, e sua equipe. Constatou-se que a empresa está instalada de forma improvisada em uma residência
de porte pequeno, situada na Rua João Alves de Melo, 23, Bairro de Lagoa Nova, não possui placa do
estabelecimento, e dispunha de diversos veículos na frente do estabelecimento com logomarca da empresa.
O imóvel possui diversos compartimentos pequenos, todos vedados e climatizados, conforme pode ser
observado nas fotos da visita (Relatório Fotográfico). No momento da visita, funcionários estavam
realizando o jantar (cuscuz marroquino, torradas, mamão e as dietas individualizadas), o odor exalado
era forte e acentuado de carne/frango/sangue em diversos compartimentos.
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[...]
37.
Após a visita à empresa Refine, e diante da fragilidade e improvisação do ambiente físico em que
a alimentação estava sendo realizada, por solicitação do Gabinete da SMS/Natal, foi realizada, em
8/7/2019, inspeção sanitária na empresa Refine e seus transportes de alimentos. O Relatório (peça 20, p.
2-5), de 19/7/2019, registra que a empresa foi inspecionada, inicialmente, em 20/3/2019, tendo solicitado
correção de irregularidades, as quais foram corrigidas inicialmente naquela oportunidade, passando por
nova inspeção em 9/4/2019, ocasião em que foi emitido o Termo de Inspeção 37330, com validade até
9/4/2020. A nova inspeção - julho do corrente ano - registrou (peça 20, p. 4-5):
3. Na inspeção in loco, foram verificadas várias não conformidades que favorecem a possibilidade de
abrigo e ou acesso de pragas, como: I - Tela da área de estocagem de descartáveis rasgada; II - Porta
do banheiro de escritório bastante danificada na parte inferior; III - Tela rasgada da porta do estoque
seco; IV - Porta telada da área de recepção não ajustada aos batentes; V- Rotina de higienização das
grelhas existentes na área produtiva insatisfatória; VI - Vários ralos de setores se encontravam com
seu sistema de fechamento aberto e não era no momento de higienização; e VII - Casa do lixo com
porta telada quebrada.
...
6. A despeito do estabelecimento possuir alvará válido, as irregularidades, acima apresentadas,
contrariam o item 6.2 da cláusula 6 do Contrato 035/16 que diz “Garantir durante a vigência do
Contrato que os serviços sejam efetivados dentro dos padrões de qualidade, assiduidade, pontualidade
e higiene de acordo com as Normas de vigilância Sanitária”, mostrando que não há implementação
integral das Boas Práticas”.
...
8. É oportuno destacar que a unidade de produção da REFINE, funciona numa antiga residência, que
sofreu adaptações e por esse motivo, necessita de manutenção rigorosa e um olhar bastante atencioso
de sua equipe técnica para a manutenção da qualidade e segurança do serviço.

38.
A Vigilância Sanitária apresentou também o “Relatório sobre surto alimentar ocorrido na Refine
Refeições” (peça 20, p. 7-10) em 8/11/2018, nas UPAs de Pajuçara, Potengi, Esperança e Departamento
de vigilância em Saúde, onde 29 pessoas, após ingerirem “Fricassé de Frango, Arroz, Feijão e Legumes”
distribuídos pela Refine, passaram mal. Também foi apresentado o “Relatório Técnico da produção,
transporte e distribuição das refeições fornecidas às UPAs, pela empresa Refine” (peça 20, p. 11-14),
ocorrida em 7/1/2019, apresentando os seguintes registros:
...
Embora a empresa citada, se encontre com o Alvará Sanitário Nº 747/2018, liberado no dia 20 de
março de 2018, ainda válido até 20/3/2019, verificamos nesta inspeção, falhas que são recorrentes de
produção, favorecendo a contaminação cruzada, uma vez que um dos alimentos do dia (carne assada
ao molho madeira), após cocção no forno, estava sendo fatiado na área de pré -preparo de carnes
cruas, utilizando os mesmos utensílios de cortes, mostrando que não há implementação de fato das
Boas Práticas.
...
Foram detectadas algumas não conformidades como: falta de balcão frio para o acondicionamento de
alimentos que necessitam de refrigeração; temperatura inadequada de água do balcão quente (65ºC,
quando deveria estar a 90ºC); realização da higienização do serviço de alimentação pelo mesmo
funcionário que realiza a higienização de banheiros, sem prévia higienização/banho e troca de uniforme
diferenciado; e ausência de controle de temperatura dos alimentos destinados aos pacientes.

39.
Há o registro de que na UPA Pajuçara, em 6/11/2018, houve um surto da DTA (Doença
Transmitida por Alimento), onde vinte funcionários da UPA relataram diarreia e dores abdominais (peça
18, p. 21), sendo registrados vários casos em outras UPAS (Potengi e Esperança). O fato foi denunciado
à Vigilância Epidemiológica, que esteve na UPA Pajuçara para averiguação e notificação da empresa por
meio da Vigilância Sanitária. Em 12/12/2018, houve rejeição total da carne moída do jantar, pois estava
com odor e sabor impróprios para consumo, ocorrendo mesmo relato nas UPAs de Potengi e Esperança
(peça 18, p. 21).
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40.
Consta ainda que, na UPA Pajuçara, em 16/6/2019, foi encontrado um fragmento de inseto,
provavelmente uma perna de barata no alimento de uma servidora (peça 18, p. 31-33). A Coordenadora
do Setor de nutrição registra “não ser a primeira vez que encontramos contaminantes nas preparações
enviadas a nossa Unidade, podendo citar por exemplo ‘pedaço de acrílico’ (peça 18, p. 32), ‘cordão
barbante’, ‘pelo/cabelo’ e ‘pedaços de embalagens plásticas’ (peça 18, p. 32).
41.
A UPA Pajuçara registra que todos estes fatos foram comunicados ao Gestor/Fiscal do Contrato
(peça 18, p. 21), o servidor municipal Kleiber Rodrigues de Mendonça, CPF 814.101.234-72 (peça 11, p.
31) e à empresa Refine. Segundo a UPA Pajuçara, a Refine responde registrando: “as preparações estão
próprias para consumo e correspondem aos padrões e qualificações pertinentes ao contrato” (peça 18,
p. 21).
42.
Conclui-se que a execução do Contrato 35/2016 e seus Termos Aditivos estão sendo realizados em
uma antiga residência, sem placa de estabelecimento, que sofreu adaptações, possuindo diversos
compartimentos pequenos, tendo as UPAs visitadas ofertadas diversos relatórios com queixas graves, que
podem comprometer a alimentação produzida e o transporte delas, inclusive, registrando fatos de surtos
alimentares, comprovados pela Vigilância Sanitária, que registrou também diversas desconformidades em
suas visitas, que impossibilitam a empresa Refine de garantir, durante a vigência do Contrato 35/2016 e
seus Termos Aditivos, os padrões de qualidade, assiduidade, pontualidade e higiene exigidos no item 6.2
da Cláusula 6 do Contrato 35/2016, e ferem as Normas Vigentes de Vigilância Sanitária, mostrando que
não há e não houve, por parte da empresa Refine, a implementação integral das Boas Práticas Para
Serviços de Alimentação - Resolução - RDC 216/2004.
43.
Ao término da visita, e, ainda na UPA Pajuçara, foi solicitado pelo Secretário de Saúde, Sr. George
Antunes de Oliveira, que houvesse uma reunião para tratar do assunto, oportunidade em que se
comprometeu a adotar providências, devendo ser ressaltado que o gestor foi cientificado que, adotadas ou
não tais providências, seguindo os ritos processuais estabelecidos pelo Tribunal, o processo seria
submetido ao Relator para juízo acerca do objeto da representação.
44.
O Ofício 4261/2019/GS/SMS (peça 25), datado de 6/8/2019, no qual o Secretário de Saúde
expressa sobre as providências que estaria adotando e iria adotar para fazer frente e às irregularidades
verificadas:
foi realizada na data de 3/7/2019, reunião com os Departamento Administrativo - DAD, Departamento
de Orçamento e Finanças - DOF e Assessoria Jurídica - ASSEJUR desta SMS, tendo como pauta o
contrato firmado entre a SMS e REFINE, determinado a ASSEJUR o envio de notificação a Empresa
Refine comunicando que a partir de hoje, dia 3 de julho de 2019, os valores que serão pagos à empresa
serão os propostos no Pregão Presencial nº 20.040/2016. Ainda, determinou também um levantamento
dos valores pagos, a partir do conhecimento do PP nº 20.040/2016 até a data de hoje afim de que sejam
glosados nos próximos pagamentos”.

45.
As providências adotadas pelo Gestor, no período de 1º/7/2019 a 6/8/2019, não vieram
acompanhadas de documentos que comprovassem a adoção das providências. Também, verifica-se que
não houve a celeridade necessária no procedimento licitatório em andamento (Processo
00000.02855/2018-65, autuado em 11/9/2018), uma vez que neste intervalo não houve nem sequer a
expedição do edital do Processo 00000.02855/2018-65, nem a renegociação do Quinto Termo Aditivo ao
Contrato 35/2016.
46.
O Secretário de Saúde de Natal, Sr. George Antunes, compareceu a SEC-RN em 12/8/2019,
acompanhado de seu Diretor de Administração, Sr. Vinicius Capuxu, a Chefe de Gabinete, Srª Mayara
Teixeira Laurentino Acipreste e a Assessora Jurídica, Srª. Nádia Confessor Maia Marques, sendo recebido
pelos AUFCs Célio da Costa Barros (SecexSaúde) e Cleber da Silva Menezes (SEC-RN - Assessor), ocasião
em que apresentaram informações e esclarecimentos das providências adotadas.
47.
Durante a reunião foi ofertado os documentos de peça 30, p. 4-5, que esclarecem que o Pregão
Eletrônico 20.040/2016, ficou paralisado no período de 10/2/2017 a 19/4/2018 (1ano, dois meses e 9 dias),
e depois foi arquivado, em 24/4/2018, pela Secretária de Saúde - Srª Maria da Saudade de Azevedo M.
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Machado, atendendo ao despacho de Renata Silva Santos, Diretora do DAE. Segundo o Ofício
4415/2019/GS/SMS (peça 30, p. 3), de 12/8/2019, a Srª. Renata Silva Santos, foi diretora do DAE de
2/2/2015 a 6/6/2018.
48.
Como providência adotada também foi apresentado a exoneração, a pedido, de Terezinha Guedes
Rego de Oliveira, do cargo em comissão de Secretária Adjunta de logística em saúde, Administração e
Finanças da SMS/Natal (peça 30, p.6). Foi encaminhado, e-mail (peça 30, p. 1), registrando que o Processo
00000.02855/2018-65, que realizará o novo Pregão Eletrônico, é de competência da Secretaria Municipal
de Administração de Natal (Semad/Natal).
As empresas envolvidas
49.
A empresa Refine - Refeições Industriais Especiais Ltda., CNPJ 03.210.559/0001-34, consoante
informações do sistema CNPJ (peça 21, p. 1), é de propriedade da Srª. Patrícia Martins de Lucena, CPF
666.774.084-34 (peça 21, p. 2), que foi sócia-gerente no período de 9/6/1999 a 22/10/1999. Atualmente,
figura como única sócia-administradora (100%) a Srª. Danielle Dantas de Azevedo, CPF 028.992.254-21
(peça 21, p. 3), incluída em 1/12/2017.
50.
Constata-se que, no passado, a Srª. Danielle Dantas de Azevedo foi nomeada para cargo em
comissão de Serviços Especializados, na Prefeitura Municipal de Natal, conforme Portaria 237/2011 (peça
21, p. 7), de 14/2/2011, tendo em 30/7/2011, por meio da Portaria 1575 (peça 21, p. 8), passado a Chefe
do Setor de Execução Orçamentária da SMS/Natal. Não consta sua exoneração, apesar de nos dados
cadastrais estar registrado 2/1/2013.
51.
A empresa Refine já apareceu envolvida em irregularidades em procedimentos licitatórios, pois a
real proprietária da empresa, Srª. Patricia Martins de Lucena, foi a única mulher presa, no dia 18/12/2015,
juntamente com mais sete empresários do ramo de alimentação (episódio que ficou conhecido como
“Branca de Neve e seus anões da alimentação”), acusados de fraudar o processo licitatório para
fornecimento de refeições nos restaurantes populares do RN, realizado pela Secretaria Estadual do
Trabalho e Assistência Social (Sethas/RN), conforme matéria veiculada no Jornal Tribuna do Norte de
25/2/2016 (peça 21, p. 9 -11).
52.
A empresa Refine figura em vinte e dois processos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
(peça 22, p. 1-3). A real proprietária, Srª. Patricia Martins de Lucena, figura em dez processos (peça 22,
p. 4), e a Srª. Danielle Dantas de Azevedo, que atualmente no Sistema da Receita Federal (CNPJ) figura
como sócia única, responde a sete processos (peça 22, p. 5).
53.
As informações acima, embora não permitam formar juízo antecipatório de responsabilidade,
requerem atenção do Tribunal quanto às irregularidades reportadas, especialmente dados a materialidade
envolvida e o período de execução contratual, com indicativos de beneficiamento indevido.
Quanto ao Pedido de Medida Cautelar
54.
O RI/TCU, art. 276, indica que em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário,
ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, o Relator poderá, de ofício ou mediante
provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o
Tribunal julgue o mérito da questão. Tal providência deverá ser adotada quando presentes os pressupostos
do fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo da demora).
55.
Os dois pressupostos estão presentes, pois foi constatado pela CGU/RN a existência de
superfaturamento, estando a SMS/Natal pagando preços acima do de mercado, inclusive tendo como
referência procedimento licitatório da própria SMS/Natal para o mesmo objeto, o que configura o fumus
boni iuris. Cada termo aditivo acrescido ao Contrato 35/2016, e já contabilizados cinco termos aditivos,
acresce o montante do superfaturamento, configurando o periculum in mora.
56.
Com relação ao periculum in mora ao reverso, verifica-se que as UPAs não têm como funcionar
sem o fornecimento da alimentação; no entanto, existe, em curso o Pregão Eletrônico - Processo
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00000.02855/2018-65, procedimento licitatório ordinário, no modelo de SRP, autuado desde 20/9/2018, e
que até 20/8/2019, onze meses depois, ainda não possui edital, demonstrando falta de interesse em, dar
prosseguimento a licitação, o que cabe ao TCU, fixar prazo de sessenta dias para sua conclusão, e noventa
dias, para, cautelarmente, cancelar o Contrato 35/2016 (Quinto Termo Aditivo), firmado com a empresa
Refine. Assim, as UPAs não ficarão desassistidas.
57.
No entanto, por prudência, e para ofertar a ampla defesa, antes da concessão da cautelar pleiteada,
afigura-se necessária a realização de oitiva prévia da SMS/Natal, da Semad/Natal (ver item 62) e da
empresa Refine, para que se confirme a existência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora, além do periculum in mora ao reverso, quanto:
(a) a constatação, pela Controladoria Geral da União (CGU/RN), em seu Relatório 201504208, de que os
preços praticados no Pregão Presencial 20.081/2014, estão acima dos preços de mercado, tendo gerado
superfaturamento e pagamentos irregulares nos Contratos 78/2015, 230/2015 e 35/2016, todos firmados
com a empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda., que tem como vigência o período de 1º/4/2015
até os dias atuais (Quinto Termo Aditivo ao Contrato 35/2016, firmado em 17/6/2019);
(b) firmatura e prorrogação do Contrato 35/2016, ignorando o Pregão Eletrônico 20.040/2016, utilizando
os preços praticados no Pregão Presencial 20.081/2014, que estão acima dos preços de mercado, com
extrapolação do prazo de validade do Sistema de Registro de Preços do Pregão Presencial 20.081/2014,
contrariando o Termo de Referência (item 6.1), o Edital (item 7.5), o Contrato 35/2016 (Cláusula Sexta item 6.1), a Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA da Ata de SRP 20.023/2014, o art. 12 do Decreto 7.892/2013,
o art. 15, § 3º, III da Lei 8.666/1993, e, o art. 13 do Decreto Municipal (de Natal) 11.005/2016;
(c) o Procedimento licitatório - Processo 00000.02855/2018-65, para contratação de fornecimento de
alimentação para as UPAs de Natal, no modelo de Sistema de Registro de Preços, autuado desde
11/9/2018, e que até 12/8/2019, mais de onze meses depois, ainda não possui edital;
(d) as despesas executadas do Contrato 35/2016 e de seus cinco Termos Aditivos estão sendo empenhados
utilizando créditos orçamentários de diversas fontes (municipal, estadual e federal) (orçamentário),
enquanto os pagamentos são realizados (financeiro) apenas com recursos federais, o que compromete a
despesa pública, ferindo os arts. 61 a 65 da Lei 4.320/1964;
(e) o Contrato 230/2015 (peça 23), firmado pelo Sr. Marcelo Bessa de Freitas, Secretário Adjunto da
SMS/Natal à época, tem como objeto unidades não contempladas (Hospital Municipal de Natal, a Unidade
Mista de mãe Luiza, o CEO Morton Mariz e o Centro Clínico José Carlos Passos) no Pregão Presencial
20.081/2014, nem constantes da Ata de Sistema de Registro de Preços - SRP 20.023/2014; e
(f) a execução do Contrato 35/2016 e seus Termos Aditivos estão sendo realizados em uma antiga
residência, sem placa de estabelecimento, que sofreu adaptações, possuindo diversos compartimentos
pequenos, tendo as UPAs visitadas ofertadas diversos relatórios com queixas graves, que podem
comprometer a alimentação produzida e o transporte delas, inclusive, registrando fatos de surtos
alimentares, comprovados pela Vigilância Sanitária, que registrou também diversas desconformidades, em
suas visitas, que impossibilitam a empresa Refine de garantir, durante a vigência do Contrato 35/2016 e
seus Termos Aditivos, os padrões de qualidade, assiduidade, pontualidade e higiene ex igidos no item 6.2
da Cláusula 6 do Contrato 35/2016, e ferem as Normas Vigentes de Vigilância Sanitária, mostrando que
não há, e não houve, por parte da empresa Refine, a implementação integral das Boas Práticas Para
Serviços de Alimentação - Resolução - RDC 216/2004.
CONCLUSÃO
58.
Os documentos constantes das peças 1 e 3 devem ser conhecidos como representação, por
preencherem os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. da Lei
de Licitações - art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014.
59.
No que tange ao requerimento de medida cautelar, entende-se necessária a realização de oitiva
prévia da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal), da Secretaria Municipal de Administração
de Natal (Semad/Natal) e da empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda. (Refine), CNPJ
03.210.559/0001-34 (porque pode ter seu direito subjetivo atingido por eventual cautelar deste Tribunal),
para que no prazo de cinco dias se confirme a existência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum
in mora, devendo se pronunciar:
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(a) a constatação, pela Controladoria Geral da União (CGU/RN), em seu Relatório 201504208, de que os
preços praticados no Pregão Presencial 20.081/2014, estão acima dos preços de mercado, tendo gerado
superfaturamento e pagamentos irregulares nos Contratos 78/2015, 230/2015 e 35/2016, todos firmados
com a empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda., que tem como vigência, o período de 1º/4/2015
até os dias atuais (Quinto Termo Aditivo ao Contrato 35/2016, firmado em 17/6/2019) (itens 25-29, 34, 36,
37, 38, 43, 44-46, 69 e 71);
(b) firmatura e prorrogação do Contrato 35/2016, ignorando o Pregão Eletrônico 20.040/2016, utilizando
os preços praticados no Pregão Presencial 20.081/2014, que estão acima dos preços de mercado, com
extrapolação do prazo de validade do Sistema de Registro de Preços do Pregão Presencial 20.081/2014,
contrariando o Termo de Referência (item 6.1), o Edital (item 7.5), o Contrato 35/2016 (Cláusula Sexta item 6.1), a Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA da Ata de SRP 20.023/2014, o art. 12 do Decreto 7.892/2013,
o art. 15, § 3º, III da Lei 8.666/1993, e, o art. 13 do Decreto Municipal (de Natal) 11.005/2016 (item 34 e
71);
(c) o Procedimento licitatório - Processo 00000.02855/2018-65, para contratação de fornecimento de
alimentação para as UPAs de Natal, no modelo de Sistema de Registro de Preços, autuado desde
11/9/2018, e que até 12/8/2019, mais de onze meses depois, ainda não possui edital (item 39-42, 59, 62 e
71);
(d) as despesas executadas do Contrato 35/2016 e de seus cinco Termos Aditivos estão sendo empenhados
utilizando créditos orçamentários de diversas fontes (municipal, estadual e federal) (orçamentário),
enquanto, os pagamentos são realizados (financeiro), apenas com recursos federais, o que compromete a
despesa pública, ferindo os arts. 61 a 65 da Lei 4.320/1964 (item 35, 36 e 71);
(e) o Contrato 230/2015 (peça 23), firmado pelo Sr. Marcelo Bessa de Freitas, Secretário Adjunto da
SMS/Natal à época, tem como objeto unidades não contempladas (Hospital Municipal de Natal, a Unidade
Mista de mãe Luiza, o CEO Morton Mariz e o Centro Clínico José Carlos Passos) no Pregão Presencial
20.081/2014, nem constantes da Ata de Sistema de Registro de Preços - SRP 20.023/2014 (item 44 e 71);
e
(f) a execução do Contrato 35/2016 e seus Termos Aditivos estão sendo realizados em uma antiga
residência, sem placa de estabelecimento, que sofreu adaptações, possuindo diversos compartimentos
pequenos, tendo as UPAs visitadas ofertadas diversos relatórios com queixas graves, que podem
comprometer a alimentação produzida e o transporte delas, inclusive, registrando fatos de surtos
alimentares, comprovados pela Vigilância Sanitária, que registrou também diversas desconformidades, em
suas visitas, que impossibilitam a empresa Refine de garantir, durante a vigência do Contrato 35/2016 e
seus Termos Aditivos, os padrões de qualidade, assiduidade, pontualidade e higiene exigidos no item 6.2
da Cláusula 6 do Contrato 35/2016, e ferem as Normas Vigentes de Vigilância Sanitária, mostrando que
não há, e não houve, por parte da empresa Refine, a implementação integral das Boas Práticas Para
Serviços de Alimentação - Resolução - RDC 216/2004 (itens 49-57 e 71).
60.
Além disso, faz-se necessária a realização de diligência à Secretaria Municipal de Saúde, para, no
prazo de cinco dias, apresentar, em forma digital, todos os processos de pagamentos dos Contratos
78/2015, 230/2015 e 35/2016, para fins de subsidiar o cálculo do superfaturamento (item 46).
74. Encaminhar, cópia desta instrução, à Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal), à
Secretaria Municipal de Administração de Natal (Semad/Natal) à empresa Refine Refeições Industriais
Especiais Ltda. (Refine), CNPJ 03.210.559/0001-34, a fim de subsidiar as manifestações a serem
requeridas.
4. Após as considerações da Selog, DECIDO.
5. Em análise de cognição sumária, acolho a proposta da SecexSaúde no sentido de que deve ser verificado
o atendimento as pressupostos para a concessão da medida cautelar pleiteada, de acordo com o disposto
no art. 276 do Regimento Interno do TCU. Assim sendo, faz-se necessário realizar a oitiva prévia da
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Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal ), bem assim expedir diligência a esse órgão a fim
de apurar os fatos inquinados de ilegais ou irregulares presentes nesta representação.
6. Nesse entendimento, conheço da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos
arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. da Lei de Licitações - art. 113, § 1º, da Lei
8.666/1993 e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, ao tempo que faço as seguintes
determinações:
6.1. realizar nos termos do art. 276, § 2º, do Regimento Interno/TCU, a oitiva prévia da Secretaria
Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal), da Secretaria Municipal de Administração de Natal
(Semad/Natal) e da empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda. (Refine), CNPJ 03.210.559/000134, para, no prazo de até cinco dias úteis, manifestar-se sobre os fatos apontados na representação
formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) - Procuradoria da República no Rio Grande do Norte
(PGR/RN), especialmente quanto:
a) à constatação, pela Controladoria Geral da União (CGU/RN), em seu Relatório 201504208, de
que os preços praticados no Pregão Presencial 20.081/2014, estão acima dos preços de mercado,
tendo gerado superfaturamento e pagamentos irregulares nos Contratos 78/2015, 230/2015 e
35/2016, todos firmados com a empresa Refine Refeições Industriais Especiais Ltda., que tem como
vigência, o período de 1º/4/2015 até os dias atuais (Quinto Termo Aditivo ao Contrato 35/2016,
firmado em 17/6/2019);
b) firmatura e prorrogação do Contrato 35/2016, ignorando o Pregão Eletrônico 20.040/2016,
utilizando os preços praticados no Pregão Presencial 20.081/2014, que estão acima dos preços de
mercado, com extrapolação do prazo de validade do Sistema de Registro de Preços do Pregão
Presencial 20.081/2014, contrariando o Termo de Referência (item 6.1), o Edital (item 7.5), o
Contrato 35/2016 (Cláusula Sexta - item 6.1), a Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA da Ata de SRP
20.023/2014, o art. 12 do Decreto 7.892/2013, o art. 15, § 3º, III da Lei 8.666/1993, e, o art. 13 do
Decreto Municipal (de Natal) 11.005/2016;
c) o Procedimento licitatório - Processo 00000.02855/2018-65, para contratação de fornecime nto
de alimentação para as UPAs de Natal, no modelo de Sistema de Registro de Preços, autuado desde
11/9/2018, e que até 12/8/2019, mais de onze meses depois, ainda não possui edital;
d) as despesas executadas do Contrato 35/2016 e de seus cinco Termos Aditivos estão sendo
empenhados utilizando créditos orçamentários de fontes municipal, estadual e federal
(orçamentário), enquanto, os pagamentos são realizados (financeiro), apenas com recursos federais,
o que compromete a despesa pública, ferindo os arts. 61 a 65 da Lei 4.320/1964;
e) o Contrato 230/2015 (peça 23), firmado pelo Sr. Marcelo Bessa de Freitas, Secretário Adjunto da
SMS/Natal à época, tem como objeto unidades não contempladas (Hospital Municipal de Natal, a
Unidade Mista de mãe Luiza, o CEO Morton Mariz e o Centro Clínico José Carlos Passos) no
Pregão Presencial 20.081/2014, nem constantes da Ata de Sistema de Registro de Preços - SRP
20.023/2014;
f) a execução do Contrato 35/2016 e seus Termos Aditivos estão sendo realizados em uma antiga
residência, sem placa de estabelecimento, que sofreu adaptações, possuindo diversos
compartimentos pequenos, tendo as UPAs visitadas ofertadas diversos relatórios com queixas
graves, que podem comprometer a alimentação produzida e o transporte delas, inclusive, registrando
fatos de surtos alimentares, comprovados pela Vigilância Sanitária, que registrou também diversas
desconformidades, em suas visitas, que impossibilitam a empresa Refine de garantir, durante a
vigência do Contrato 35/2016 e seus Termos Aditivos, os padrões de qualidade, assiduidade,
pontualidade e higiene exigidos no item 6.2 da Cláusula 6 do Contrato 35/2016, e ferem as Normas
Vigentes de Vigilância Sanitária, mostrando que não há, e não houve, por parte da empresa Refine,
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a implementação integral das Boas Práticas Para Serviços de Alimentação - Resolução - RDC
216/2004.
g) demais informações que julgar necessárias;
h) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas,
informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato.
6.2. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, à Secretaria Municipal de Saúde, para, no
prazo de cinco dias, apresentar, em forma digital, todos os processos de pagamentos dos Contratos 78/2015,
230/2015 e 35/2016;
6.3. alertar a Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal) quanto à possibilidade de o TCU vir a
conceder medida cautelar para determinar a anulação dos atos decorrentes do Pregão Presencial
28/081/2014 ou a não prorrogação dos contratos, caso haja elementos suficientes para a decisão de mérito
após a realização da oitiva prévia, com base no disposto no art. 276, § 6º, do Regimento Interno deste
Tribunal;
6.4. alertar os responsáveis pelo Pregão Presencial 28.081/2014, no âmbito da SMS/Natal, inclusive a
autoridade designada pela sua homologação e assinatura dos respectivos contratos (Contratos 78/2015,
230/2015 e 35/2016), que a eventual consumação de irregularidades em razão do prosseguimento dos atos
decorrentes do certame sujeitará os respectivos agentes às sanções legais previstas na Lei nº 8.443/92;
6.5. encaminhar cópia da instrução de peça 32 à Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal), à
Secretaria Municipal de Administração de Natal (Semad/Natal) à empresa Refine Refeições Industria is
Especiais Ltda. (Refine), CNPJ 03.210.559/0001-34, a fim de subsidiar as manifestações a serem
requeridas.
À SecexSaúde para as providências a seu cargo com a urgência que a matéria requer.
Brasília, 30 de agosto de 2019.
RAIMUNDO CARREIRO
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 62447693.

BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 2 | n° 165 | Segunda-feira, 02/09/2019

63

CODM ATERI A=40354

Processo:027.553/2019-1
Natureza: Representação
Representante: Brasil Distribuidora e Serviços Eireli (CNPJ
n.º 08.223.023/0001-77)
Entidade: Comando da 1ª Divisão de Exército
Assunto: Oitiva prévia
DECISÃO
Tratam os autos de Representação (peça 1/8) oferecida pela empresa Brasil Distribuidora e
Serviços Eireli.
2.
A representante reputou irregulares procedimentos relacionados ao Pregão Eletrônico
n.º 16/2019 promovido pela 1ª Divisão de Exército (1ª DE/CML/CE/MD), no valor estimado de
R$ 94.692,00 ao ano. O objeto do certame é a cessão de uso, a título oneroso, de uma área, medindo
620,40 m², localizada na Avenida Duque de Caxias, n.º 431, Vila Militar, Rio de Janeiro (RJ),
jurisdicionada ao Exército Brasileiro, para funcionamento de uma alfaiataria (peça 3, p. 1).
A REPRESENTAÇÃO
3.
A representante atribui ao certame irregularidades consistentes de exigências exorbitantes que
lhe limitariam o caráter competitivo (itens 8.8.3, 8.9.1, e 8.9.1.2 do edital): i) índices contábeis, para fins
de avaliação financeira das licitantes, cujos valores não estão justificados; ii) atestados de experiênc ia
expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou, se em seu curso, não menos de um ano após iníc io
da vigência; e iii) exigência de atestado comprovando experiência prévia de três anos para qualificação
técnica.
4.
A representante requereu o recebimento da representação, para a suspensão cautelar dos atos
decorrentes do certame e, no mérito, sua anulação (peça 1, p. 11/12).
O PARECER DA UNIDADE TÉCNICA
5.
A unidade técnica propõe a oitiva prévia da entidade, uma vez que entendeu que os elementos
constantes dos autos não são suficientes para autorizar a emissão de opinião segura acerca dos requisitos
do periculum in mora e do periculum in mora reverso (peça 14, p.11).
6.
Ficou registrado na instrução de peça 14, cujo conteúdo contou com a anuência de diretor da
unidade técnica, por subdelegação de competência (peça 15):
Análise quanto à plausibilidade jurídica:
7.
Como se depreende das alegações sintetizadas acima, o representante questiona três
disposições previstas no edital do Pregão Eletrônico 16/2019, relacionadas especificamente à habilitação
técnica, a saber: a) a exigência, para fins de qualificação técnica, de atestado comprovando, no mínimo,
três anos de experiência prévia na atividade a ser explorada pelo concessionário (item 8.9.1 do edital); b)
a limitação à apresentação de atestados expedidos apenas após a conclusão do respectivo contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução (item 8.9.1.2 do edital); e c) a suposta ausência
de justificativa para os índices contábeis adotados para fins de avaliação financeira das licitantes (item
8.8.3 do edital).
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8.
No que se refere à crítica pertinente aos índices contábeis, impende, de início, lembrar que a
Lei 8.666/1993 estabelece o seguinte:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante
com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada
a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou
lucratividade.
(...)
§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através
do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo
administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de
índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
8.1. Como se vê, em sede de avaliação de qualificação técnica, é permitido à Administração Pública exigir
dos participantes do certame a comprovação de boa situação financeira, evidenciada por meio de índices
contábeis. Tal faculdade, entretanto, deve cingir-se à demonstração da capacidade financeira do licitante
especificamente no que tange “aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o
contrato”. Adicionalmente, nos termos da citada lei, tais índices necessitam ser devidamente justificados
nos autos que documentam o procedimento administrativo da licitação.
8.2. No edital do Pregão Eletrônico 16/2019, foi estipulado que as licitantes deveriam apresentar os índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) em valor superior a 1 (peça 3, p.
15, item 8.8.3).
8.3. Como é de conhecimento - e consta do item 8.8.3 do instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico 16/2019 (peça 3, p. 15) -, os referidos índices são obtidos a partir das seguintes equações:

8.4. Assim, no caso dos três índices, o resultado da divisão superior à unidade indica que as frações
apresentam numeradores maiores que os respectivos denominadores, ou seja, que a pessoa jurídica possui
ativos (bens e direitos) que cobrem seus passivos (obrigações), quer no curto prazo, quer no longo prazo,
já que são considerados nos cálculos os grupos contábeis “ativo circulante” e “passivo circulante”, bem
como “ativo realizável a longo prazo” e “passivo não circulante”, além, ainda, de outros bens e direitos
que compõem o chamado “ativo total” (a saber: investimentos, imobilizados e intangíveis).
8.5. Por outro lado, tais índices em valor menor que um sinalizam para uma possível crise de liquidez, em
vista de o volume de dívidas não encontrar correspondentes disponibilidades.
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8.6. Em outras palavras, sendo os referidos índices superiores à unidade, quanto maior o seu valor maior
a capacidade de pagamento da pessoa jurídica - nos curto e longo prazos -, e, portanto, melhor a sua saúde
financeira.
8.7. A nosso sentir, a exigência de que esses índices apresentem valores que excedam a unidade - como
previsto no edital em análise - revela uma situação desejável para a formalização de qualquer ajuste
celebrado pela Administração Pública, vez que tal situação caracteriza condição patrimonial satisfatória
da contratada, tanto melhor quanto maiores forem os valores desses índices. De modo contrário, índices
em valor inferior à unidade podem apontar para um possível risco na execução do contrato.
8.8. Corroborando tal entendimento, vale ressaltar que, embora tendo aplicação restrita às contratações
de serviços sob o regime de execução indireta, hipótese distinta da tratada nestes autos - qual seja, a
concessão de uso de bem público visando à exploração de atividade de interesse do órgão -, tanto a
revogada IN-SLTI/MP 2/2008 (art. 19, inciso XXIV, alínea “a”) quanto a vigente IN-SLTI/MP 5/2017
(item 11.1, alínea “a”, do Anexo VII-A) estabeleceram, de forma objetiva, que, para fins de habilitação
econômico-financeira, em sede serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a
Administração Pública pode exigir a comprovação de índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvência Geral (SG), todos em valor superior a um, como se percebe nos excertos abaixo
transcritos:
IN-SLTI/MP 2/2008
Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 40 da Lei n. 8.666,
de 21 de junho de 1993, indicando ainda, quando couber:
(...)
XXIV - disposição prevendo condições de habilitação econômico-financeira nos seguintes
termos:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral - SG
superiores a 1 (um);

IN-SLTI/MP 5/2017
Anexo VII-A - Diretrizes gerais para elaboração do ato convocatório
(...)
11. Das condições de habilitação econômico-financeira:
11.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a
Administração deverá exigir:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um);
8.9. Importante consignar que a orientação supracitada - repita-se, aplicável a contratações de serviços
sob o regime de execução indireta - foi originalmente inserida na IN-SLTI/MP 2/2008 em atenção à
recomendação expedida por esta Corte de Contas, constante do item 9.1.10.1 do Acórdão 1.214/2013TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), abaixo reproduzido:
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9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento que incorpore os seguintes aspectos à IN/MP 2/2008:
(...)
9.1.10 sejam fixadas em edital as exigências abaixo relacionadas como condição de
habilitação econômico-financeira para a contratação de serviços continuados:
9.1.10.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas
demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação;
8.10. Ademais, cabe registrar que o próprio TCU, em suas licitações objetivando cessões de uso de bem
público - tais como as destinadas à exploração de serviços de barbearia, de lavagem de veículos e de
restaurante e lanchonete -, adota os mesmos três índices, exigindo, igualmente, que seus valores sejam
maiores que à unidade (peça 11, p. 7; peça 12, p. 10; e peça 13, p. 10).
8.11. Assim, e considerando que se trata, como evidenciado acima, de regra razoável e usualmente adotada
para a avaliação de situação financeira de licitantes - tendo sido, inclusive, chancelada pelo TCU para
fins de contratação de serviços -, não há, a nosso sentir, necessidade de justificativa nos autos do
procedimento de licitação, pelo que entendemos não proceder a tese do representante.
9.
No que tange ao questionamento relativo à exigência de apresentação de atestado de
capacidade técnica com no mínimo de três anos de experiência, prevista no item 8.9.1 do edital do Pregão
Eletrônico 16/2019 (peça 3, p. 16), o argumento do representante não pode ser afastado de imediato. Com
efeito, em se tratando de concessão onerosa de uso de bem público visando à exploração de uma atividade
de interesse também da Administração - já que visa à prestação de serviços profissionais de uma alfaiataria
destinados à instituição e ao público militar pertencente às organizações militares localizadas na Vila
Militar, conforme item 2.1 do Termo de Referência anexo ao edital (peça 3, p. 28) -, o requisito voltado à
demonstração da expertise da licitante é, inegavelmente, necessário, e amparado no inciso II do art. 30 da
Lei 8.666/1993.
9.1. Contudo, a exigência não pode ser excessiva a ponto de restringir, sem justificativa adequada, a
competitividade no certame.
9.2. Considerando que, no caso concreto, o edital do Pregão Eletrônico 16/2019 prevê, em seu item 13.3
(peça 3, p. 20), que o prazo inicial de vigência da contratação é de doze meses, faz-se necessário, a
nosso juízo, que haja justificativa para a estipulação de período de experiência de três anos. Tal
raciocínio encontra paralelo no enunciado de jurisprudência relativo ao Acórdão 2.870/2018-TCUPlenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), que, para fins de contratação de serviços
continuados, adota a mesma lógica desenvolvida acima, como se vê a seguir:
Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a
exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b, e 10.6.1 do
Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), lapso temporal em regra superior ao prazo inicial
do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na
experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para
assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão,
por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra
particularidade.
9.3. Quanto a esse aresto, vale, pela clareza, transcrever trecho do voto relacionado ao tema sob análise:
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Noto que a questão de fundo destes autos, a possibilidade de exigir comprovação de 3 anos de
experiência para contratação de serviços continuados, tema recorrente em processos desta
Corte, como, por exemplo, nos TCs 027.311/2016-3, 008.184/2017-8, 023.487/2018-6
e 027.471/2018-7, merece ser revisitada, para evitar a banalização que vem ocorrendo.
O § 5º do art. 30 da Lei 8.666/1993 veda “exigência de comprovação de atividade ou de aptidão
com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não
previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”.
O inciso II, do mesmo artigo, por sua vez, admite exigência de “comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação (...)”.
Ocorre que contratos de terceirização para serviços contínuos são, em regra, firmados por
prazo inicial de 12 meses, prorrogáveis sucessivamente por até 60 meses. Por ser facultativa,
a contratação somente será de 12 meses se a contratada não prestar um bom serviço.
Evidenciando-se que não possui condições de prestá-lo a contento, caberá à Administração
não prorrogar o contrato.
Assim, 3 anos de experiência mínima, para comprovação de qualificação técnico-operacional,
supera o prazo estipulado na relação contratual inicial, caracterizando critério, em princípio,
exigência incompatível com objeto licitado, contrariando o inciso II do art. 30 da
Lei 8.666/1993.
O impedimento à participação de empresas com menos de 3 anos de existência dificulta a
entrada a novos concorrentes no setor em que se insere a contratação, principalmente no caso
de serviços em que o setor público é contratante proeminente, como é o caso da segurança
armada.
Além disso, restringe a competitividade do certame, pois quanto mais exigências de
qualificação, menor o número de empresas aptas a cumpri-las.
Por se tratar de exigência de qualificação com potencial de restringir o caráter competitivo do
certame e o desenvolvimento do setor em que se insere o objeto da contratação, a experiência
anterior em lapso temporal superior ao prazo inicial do contrato deve ser objeto de adequada
fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação e na experiência pretérita do órgão
contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar prestação do serviço em
conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua essencialidade,
quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. Convém, também, que o
órgão contratante sopese os reflexos da restrição no desenvolvimento do setor do serviço
pretendido.
A exemplo de zeladoria, limpeza, conservação e dedetização de grupos sanitários, lavatórios e
vestiários, há atividades em relação às quais não me parece que a empresa com 3 anos de
experiência tenha melhores condições de execução a contento do que outra que tenha
executado quantitativo equivalente em prazo inferior.
Nesse sentido, fez bem o MPOG ao prever, no 10.6 do anexo VI da Instrução Normativa 5/2017,
possibilidade de a Administração exigir experiência mínima de 3 anos, em vez de determinar,
como lhe havia recomendado o TCU. Teria feito ainda melhor se houvesse assinalado que essa
possibilidade está restrita aos casos em que as circunstâncias da prestação do serviço a ser
contratado assim recomendem.
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9.4. No mesmo sentido, trilha o Acórdão 925/2019-TCU-Plenário (Relatora Ministra Ana Arraes), verbis:
9.4. dar ciência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
sobre as seguintes ocorrências identificadas no pregão eletrônico 11/2016, de forma que adote
as providências necessárias a não repeti-las nos futuros certames licitatórios:
9.4.1. inserção de rigorosos requisitos de qualificação técnico-operacional (subitem 8.8.2 do
edital) desacompanhados de estudos que justificassem tecnicamente a imprescindibilidade das
seguintes exigências e a cumulatividade entre elas e identificassem seus impactos no que
concerne à competitividade do certame, em afronta às disposições dos artigos 37, inciso XXI,
da Constituição, 3º, caput e § 1º, inciso I, 30, inciso II e §§ 1º e 5º, da Lei 8.666/1993, 3º,
incisos II e III, e 9º da Lei 10.520/2002:
(...)
9.4.1.4. comprovação de experiência na execução de objeto com as características destacadas
nos subitens anteriores por período não inferior a três anos, potencializando ainda mais o
caráter restritivo das exigências.
9.5. Assim, e considerando a possibilidade aventada na inicial de injustificado excesso no lapso temporal
estipulado para fins de comprovação da expertise prévia, entendemos haver indícios de plausibilidade
jurídica nas alegações do representante no que concerne à exigência prevista no item 8.9.1 do edital do
Pregão Eletrônico 16/2019, no sentido de que as licitantes comprovem experiência mínima por período
não inferior a três anos.
10.
Por fim, quanto à imposição constante do item 8.9.1.1 do instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico 16/2019, também atacada pelo representante, entendemos não ser descabida a regra de somente
se admitirem atestados expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. De fato, os
documentos apresentados para evidenciar a experiência prévia do futuro contratante só se mostram úteis
se emitidos após período razoável de execução dos serviços a que se referem, assim entendido aquele que
permita uma avaliação segura quanto ao desenvolvimento da atividade por parte da pessoa jurídica em
questão.
10.1. Como se vê no excerto de voto abaixo transcrito, esse também foi o entendimento que fundamentou
a recomendação exarada no item 9.1.15 do já citado Acórdão 1.214/2013-TCU-Plenário (Relator Ministro
Aroldo Cedraz), que culminou com a inclusão na então vigente IN-SLTI/MP 2/2008 - replicada na INSLTI/MP 5/2017, atualmente em vigor - de disposição semelhante à prevista no edital sob análise:
77. O grupo também ressalta que deve ser objeto de preocupação da administração certificarse a respeito da fidedignidade das informações constantes nos atestados. Dois tipos de situação
ocorreriam com relativa frequência: a primeira, a apresentação de atestados antigos,
fornecidos por empresas privadas que muitas vezes nem mais existem ou que não são
localizadas nos endereços de origem e a segunda, o fornecimento de atestados em datas muito
próximas às das contratações, em que não se teve tempo para efetivamente se certificar a
respeito da qualidade do serviço prestado.
78. Para tentar contornar esse tipo de problema, o grupo propõe que a administração exija
das empresas a disponibilização de todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados e que somente apresente atestados expedidos após a
conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior.
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(...)
82. Estando as exigências dentro dos limites autorizados pela lei, não há porque a priori,
considerá-las indevidas. O que se deve verificar é sua pertinência para garantir a cumprimento
(ou ao menos diminuir o risco de descumprimento) das obrigações das contratadas, sem
restringir indevidamente a competitividade das licitações. Entendo que os argumentos
utilizados pelo grupo demonstram a adequabilidade dessas exigências, que já foram
consideradas legais pelo Tribunal em algumas ocasiões, conforme registrado abaixo.
Mencione-se que nos processos abaixo mencionados, a própria 3ª Secex manifestou-se pela
legalidade dessas exigências:
(...)
83. Por fim, ressalto as informações apresentadas pela Segedam no âmbito do processo acima
referido - TC 028.029/2010-0, registrando que após o trabalho do grupo de estudos o TCU
passou a fazer as exigências de qualificação apresentadas no presente trabalho, tendo obtido
o seguinte resultado:
“31. Desde então, em maior ou menor grau, as novas medidas foram implementadas em 17
(dezessete) editais de pregões eletrônicos do TCU, sem que tivesse havido restrição à
competitividade dos certames, conforme tabela de fls. 6-8, anexo 1.
32. Observa-se que nesses 17 procedimentos não houve nenhuma licitação deserta. Ao
contrário, a grande maioria das licitações teve número significativo de concorrentes. Destarte,
à exceção de uma das licitações, cujo preço global ficou exatamente igual ao estimado pela
Administração, as demais tiveram preços cotados abaixo dos estimados.
33. Registre-se, ainda, que o mercado tem aceitado com bastante tranquilidade as exigências
fixadas, pois apesar do grande número de concorrentes e de desclassificações por não
preencherem os requisitos, um número reduzido de empresas questionou as qualificações
exigidas. Desse modo, entende-se como razoáveis as qualificações atualmente adotadas,
inclusive a que trata do quantitativo de postos.”
10.2. Nesses termos, tendo em vista os argumentos consignados acima, não procede, a nosso sentir, o
questionamento formulado pelo representante acerca da disposição insculpida no item 8.9.1.1 do edital do
Pregão Eletrônico 16/2019.
11.
Em vista das considerações acima formuladas, entendemos estar configurado o pressuposto do
fumus boni iuris dado que, como assinalado, há indícios que, caso confirmados, podem caracterizar
injustificado excesso no prazo estabelecido no item 8.9.1 do edital do Pregão Eletrônico 16/2019
(exigência de comprovação de experiência por três anos), e, por conseguinte, dano à lisura do
procedimento licitatório (item 22.2 do Anexo I à Portaria-Segecex 12/2016).
***
7.
Conheço da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art.
113, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 1993, c/c o art. 9º da Lei n.º 10.520, de 2002, com os arts. 235 e 237,
inciso VII, do Regimento Interno, e com o art. 103, § 1º, da Resolução n.º 259/2014.
8.

Acompanho o entendimento da unidade técnica e decido:

1.

determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) que:
1.
realize a oitiva prévia da 1ª Divisão de Exército (1ª DE/CML/CE/MD), com fundame nto
no art. 276, § 2º, do Regimento Interno para que, no prazo de cinco dias úteis, o órgão se pronuncie
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acerca das questões veiculadas na petição inicial apresentada pela Brasil Distribuidora de Materiais
e Serviços Eireli, relativas ao edital do Pregão Eletrônico n.º 16/2019, e sobre os pressupostos da
medida cautelar pleiteada pelo representante, informando, em especial:
2. as razões fáticas e jurídicas que justificam, considerado o entendimento firmado nos Acórdãos
925/2019 -Plenário e 2.870/2018- Plenário, a necessidade do prazo mínimo de três anos para o
cumprimento da exigência constante do item 8.9.1 do edital do referido certame, que dispõe sobre
a comprovação de experiência prévia por parte das licitantes;
3.
em que fase se encontra o processo licitatório ou o contrato, indicando se já foi iniciada sua
execução;
4.
se a contratação objeto do mencionado pregão é essencial para o exercício das competências
da 1ª Divisão de Exército (1ª DE/CML/CE/MD) e, em caso afirmativo, indique o impacto, para as
atividades e a gestão dessa unidade e das demais destinatárias dos serviços a serem prestados pelo
concessionário, de eventual deliberação do TCU que venha a determinar a suspensão dos atos
derivados do referido certame, remetendo a documentação comprobatória das alegações;
5.
se há possibilidade ou intenção de suspender os atos decorrentes do aludido certame,
objetivando a análise ou a revisão dos pontos questionados pelo representante;
6.
demais elementos que julgar úteis ou relevantes para o deslinde da matéria tratada nestes
autos;
7.
a identificação (nome e cargo) e o contato (telefone e e-mail) do interlocutor designado
formalmente para dirimir eventuais dúvidas remanescentes acerca das questões versadas nestes
autos;
2. alerte a 1ª Divisão de Exército (1ª DE/CML/CE/MD) de que:
1.
o TCU poderá vir a conceder medida cautelar determinando a suspensão do contrato
eventualmente celebrado em decorrência do Pregão Eletrônico n.º 16/2019, caso haja indicativo de
afronta a princípios ou normas legais ou de possibilidade de ocorrência de prejuízos à
Administração, ou mesmo de o TCU vir a determinar a anulação dos atos decorrentes do certame
ou a não prorrogação do contrato, caso haja elementos suficientes para a decisão de mérito após a
realização da oitiva prévia, com base no disposto no art. 276, § 6º, do Regimento Interno deste
Tribunal;
2.
a continuidade desse certame, antes da manifestação conclusiva do TCU sobre a matéria,
afasta a boa-fé dos responsáveis e pode ensejar a aplicação individual de multa, além de imputação
de débito, caso o TCU conclua pela existência de irregularidade grave ou de dano ao erário;
3.
encaminhe cópia da presente instrução e da petição inicial (peça 1) à 1ª Divisão de Exército
(1ª DE/CML/CE/MD), a fim de auxiliar o atendimento e o embasamento das respostas à oitiva
prévia proposta; e
4.

encaminhe cópia desta decisão à representante.

À Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para as providências cabíveis com
a devida urgência.
Brasília, 30 de agosto de 2019
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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TC 010.665/2017-0
Natureza: Pedido de Reexame (aposentadoria)
Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - SANTA
MARIA/RS - INSS/MPS.
Interessados: Amilto Jose Barchet (075.270.390-00); Elisabeth
Mozzaquatro Parcianello (303.371.510-91); Luiz Gabriel Bernardi
(166.769.470-72); Marines Ana Argenta (243.386.130-68)
DESPACHO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Elisabeth Mozzaquatro Parcianello, peça 52,
contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.6 e 9.3.7 do Acórdão 2.472/2019-TCU-2ª Câmara, relator
Ministro-Substituto André de Carvalho, proferido na Sessão de 9/4/2019, verbis:
“9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Amilto
José Barchet, Luiz Gabriel Bernardi, Marines Ana Argenta e Elisabeth Mozzaquatro
Parcianello pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Santa
Maria - RS;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara,
com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, nos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei
nº 8.443, de 1992, e nos arts.260, § 1º, e 262, §2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Amilto José Barchet (à
Peça 31 sob o nº 10162178-04-2008-000003-6), Luiz Gabriel Bernardi (à Peça 33 sob o nº
10162178-04-2008-000013-3) e Marines Ana Argenta (à Peça 34 sob o nº 10162178-04-2008000012-5), além do ato de alteração em favor de Elisabeth Mozzaquatro Parcianello (à Peça
32 sob o nº 10162178-04-2011-000022-5), negando-lhes os respectivos registros;
(. . .)
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a
Gerência Executiva do INSS em Santa Maria - RS adote as seguintes medidas:
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais,
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do
art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.262, caput, do RITCU;
(. . .)
9.3.3. oriente os interessados (Amilto José Barchet, Elisabeth Mozzaquatro Parcianello, Luiz
Gabriel Bernardi e Marines Ana Argenta) no sentido de que as suas aposentadorias poderão
prosperar por intermédio do necessário recolhimento da correspondente contribuição
previdenciária, sob a forma indenizada, para o respectivo período de atividade rural, nos
termos da Súmula nº 268 do TCU;
(. . .)
9.3.6. oriente complementarmente a Sra. Elisabeth Mozzaquatro Parcianello no sentido de que
poderá permanecer aposentada, com o devido ajuste nos seus proventos para assumir a
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proporção de 29/30 avos, ante a glosa do tempo de insalubridade para o cargo na área
administrativa, sem a efetiva comprovação da correspondente insalubridade;
9.3.7. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, os novos atos de
concessão das aludidas aposentadorias, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, com
a necessária comprovação do recolhimento indenizado da aludida contribuição previdenciária
ou com a referida opção pela aplicação da Súmula nº 74 do TCU em prol de Amilto José
Barchet e pelo devido ajuste nos proventos de Elisabeth Mozzaquatro Parcianello com vistas
a assumir a proporção de 29/30 avos, permitindo que esses novos atos sejam submetidos à
apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU;”
2. A Secretaria de Recursos - Serur, às peças 59 e 60, ao realizar exame preliminar de admissibilidade, em
cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU n. 259, de 07.05.2014, conclui pela presença dos pressupostos
recursais e propõe o conhecimento do pedido de reexame, bem assim a suspensão dos efeitos dos itens
impugnados:
“3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Elisabeth Mozzaquatro Parcianello,
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.6 e 9.3.7 do Acórdão 2.472/2019TCU-2ª Câmara em relação à recorrente, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e
286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU;
3.2 encaminhar os autos ao gabinete do Ministro-Relator Raimundo Carreiro Silva para
apreciação do recurso;
3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados
do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso.”
3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro no art. 48 da Lei n.
8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à peça 52.
4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da Resolução
TCU n. 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.6 e 9.3.7 do Acórdão 2.472/2019-TCU-2ª
Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho em relação à recorrente.
5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, encaminhem-se os autos à
Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, §1°, do RI/TCU, e, em seguida, à Serur para
instrução do mérito recursal.
Brasília, 30 de agosto de 2019
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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CODM ATERI A=40356

TC 020.532/2009-2
Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ.
Responsáveis: André Luiz Ceciliano (872.396.397-20); Cléia Maria
Trevisan Vedoin (207.425.761-91); Planam Indústria, Comércio e
Representação Ltda (37.517.158/0001-43)
Interessados: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71);
Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ (29.138.294/0001-02)
DESPACHO
Trata-se de recurso de revisão interposto por André Luiz Ceciliano, peças 191 a 193 e 206,
contra o Acórdão 8.642/2011-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, proferido na Sessão
Extraordinária de 27.9.2011, in verbis:
“9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial constituída em
decorrência da conversão de Representação autuada no Tribunal a partir de Relatório de
Fiscalização realizada em conjunto pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema
Único de Saúde - Denasus e Controladoria-Geral da União - CGU na Prefeitura Municipal de
ParacambiIRJ, tendo por objetivo avaliar a execução do Convênio 795/2004 (Siafi 504345),
mediante o qual o Ministério da Saúde transferiu recursos federais àquele Município, para
aquisição de três Unidades Móveis de Saúde - UMS.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 28 Câmara,
com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso UI, alfnea c, 19, caput, 23, inciso m, 26 da Lei
8.44311992, c/c o art. 214, inciso m, alínea a, do Regimento Interno, em:
9.1. julgar irregulares as presentes contas;
9.2. condenar o responsável André Luiz Ceciliano, ex-Prefeito, solidariamente com a empresa
Planam Indústria, Comércio e Representação Ltda. e com sua Sócia-administradora Cleia
Maria Trevisan Vedoin ao pagamento das importâncias de R$ 8.235,61 (oito mil duzentos e
trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) e R$ 51.586,89 (cinquenta e um mil quinhentos e
oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas
quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, acrescida dos devidos encargos legais,
a contar, respectivamente, de 18/1/2005 e 3/1/2005, até a data do efetivo recolhimento, na
fonna da legislação em vigor;
9.3. aplicar ao responsável André Luiz Ceciliano a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste acórdão até a
data do efetivo pagamento, na fonna da legislação em vigor;
9.4. aplicar à empresa Planam Indústria, Comércio e Representação LIda. e à sua
Sóciaadministradora Cleia Maria Trevisan Vedoin a multa prevista no art. 57 da Lei
8.44311992, em valores individuais de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o
recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente, a contar da data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, na fonua da
legislação em vigor;
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9.5. autorizar, desde logo, nos tennos do art. 28, inciso li, da Lei 8.44311992, a cobrança
judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de
Janeiro, ao Fundo Nacional da Saúde - FNS, ao Departamento Nacional de Auditoria do
Sistema Único de Saúde - Denasus, à Controladoria-Geral da União - CGU, ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público daquele Estado.”
2 A Secretaria de Recursos - Serur, à peça 208, ao realizar exame preliminar de admissibilidade, em
cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU n. 259, de 7.5.2014, conclui pela presença dos pressupostos
recursais, inclusive os específicos do apelo revisional indicados no art. 35 da Lei n. 8.443/1992, e propõe o
conhecimento do recurso de revisão:
“3. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR
Em virtude do exposto, propõe-se:
3.1 conhecer do recurso de revisão interposto por André Luiz Ceciliano, sem a atribuição de
efeitos suspensivos, com fulcro nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992;
3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso”
3. Presentes os pressupostos recursais aplicáveis à espécie, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos
arts. 32, inciso III e 35, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 288, inciso III, do RI/TCU, conheço do
recurso de revisão interposto às peças 191 a 193 e 206, contra o Acórdão 8.642/2011-TCU-2ª Câmara,
relator Ministro Aroldo Cedraz, sem atribuir-lhe efeito suspensivo.
4. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, encaminhem-se os autos à
Selog para cientificação do recorrente e dos órgãos interessados e à Serur para instrução do mérito recursal.
Brasília, 30 de agosto de 2019
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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CODM ATERI A=40357

TC 012.972/2017-7
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS.
Responsáveis: Ary José Vanazzi (346.432.659-49); Darwin Alencar
Schmidt (436.800.620-87); Fausto Gustavo Schmidt (703.786.300-91);
Waldir Artur Schmidt (022.779.800-72)
Interessado:
Ministério
da Integração
Nacional (extinta)
(03.353.358/0001-96)
DESPACHO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Ary José Vanazzi, peças 104 a 107,
contra os itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 3.331/2019-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra Ana
Arraes, proferido na Sessão de 14.05.2019, verbis:
“9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério
da Integração Nacional em desfavor de Ary José Vanazzi e Waldir Artur Schmidt, em razão da
impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Convênio 50/1995, celebrado
entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e o município de São Leopoldo/RS, tendo por
objeto a “continuidade das obras relativas ao controle de enchentes no Vale do Rio dos Sinos”.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara,
ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III,
alíneas “b” e “c”, 19, parágrafo único, 23, inciso III, alínea “a”, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6º, 212, 214, inciso III, alínea “a”, e 217 do Regimento Interno,
em:
(...)
9.2. julgar irregulares as contas de Ary José Vanazzi;
9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo
indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de
cada uma das datas apontadas, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos:
(. . .)
9.4. aplicar-lhe multa no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser recolhida
aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste
acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir
estipulado;
9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o
Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação”
2. A Secretaria de Recursos - Serur, à peça 108, ao realizar exame preliminar de admissibilidade, em
cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU n. 259, de 7.5.2014, conclui pela presença dos pressupostos
recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a suspensão dos itens
impugnados :
“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ary José Vanazzi, suspendendo-se
os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 3.331/2019-TCU-2ª Câmara, com
fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;
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3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;
3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados
do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso.”
3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, inciso I e 33
da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração interposto às peças
104 a 107.
4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da Resolução TCU
n. 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 3.331/2019-TCU-2ª Câmara, relatora
Ministra Ana Arraes.
5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, encaminhem-se os autos à
SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para instrução
do mérito recursal.
Brasília, 30 de agosto de 2019
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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CODM ATERI A=40358

TC 003.402/2015-0
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Olho D'água - PB.
Responsável: Francisco de Assis Carvalho (123.750.474-00)
Interessado: Ministério do Turismo (vinculador) (05.457.283/0001-19)
DESPACHO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Carvalho, peças 67 a
80, contra os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 5.300/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz,
proferido na Sessão de 23.07.2019, verbis:
“9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Ministério do Turismo - MTur em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos
federais transferidos ao município de Olho D’água no âmbito do Convênio 703738/2009, cujo
objeto foi o apoio à implementação do Projeto intitulado “São João”, realizado entre os dias
21 e 23/6/2009;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
(...)
9.3. julgar irregulares as contas de Francisco de Assis Carvalho, aplicando-lhe a multa
prevista no art. 58, inciso I e II, da Lei Orgânica deste Tribunal, no valor de R$ 3.200,00 (três
mil e duzentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for
paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento nos arts. 16, inciso
III, alínea “b”, 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei Orgânica do TCU, combinados
com o art. 209, inciso II, e art. 214, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno do TCU;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança
judicial da dívida, caso não atendida a notificação”
2. A Secretaria de Recursos - Serur, às peças 91 e 92, ao realizar exame preliminar de admissibilidade, em
cumprimento ao art. 50 da Resolução TCU n. 259, de 7.5.2014, conclui pela presença dos pressupostos
recursais e propõe o conhecimento do recurso de reconsideração, bem assim a suspensão dos itens
impugnados :
“3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Carvalho,
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 5.300/2019-TCU-2ª Câmara, com
fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;
3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;
3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados
do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso.”
3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da Serur e, com fulcro nos arts. 32, inciso I e 33
da Lei n. 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conheço do recurso de reconsideração interposto às peças
67 a 80.
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4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU c/c art. 53, caput, da Resolução TCU
n. 259/2014, os efeitos dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 5.300/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro
Aroldo Cedraz.
5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, encaminhem-se os autos à
SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para instrução
do mérito recursal.
Brasília, 30 de agosto de 2019
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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MINISTRA ANA ARRAES
TC 011.208/2018-0
Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
Unidade: Município de Iguaraci - PE.
Recorrente: Alberico Messias da Rocha
DESPACHO DA RELATORA
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Alberico Messias da Rocha contra o
Acórdão 11.761/2018-2ª Câmara, que julgou tomada de contas especial contra o recorrente em face do não
encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 172/2008-SESAN, que
teve por objeto o apoio à implantação de Feira Popular no município de Iguaraci - PE.
Nos termos do art. 145, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, c/c o art. 151,
parágrafo único, do Regimento Interno, declaro meu impedimento para atuar neste processo, por motivo de
foro íntimo.
Encaminhe-se o processo à Secretaria das Sessões, para sorteio de novo relator.
TCU, Gabinete, em 28 de agosto de 2019.
ANA ARRAES
Ministra
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CODM ATERI A=40400

TC 016.308/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Unidade: Gerência Executiva do INSS em Curitiba/PR - INSS/MPS.
Interessado: Scheila Mara Belem Ribas (322.289.029-34)
DESPACHO DA RELATORA
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria submetido para fins de registro.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) pronunciou-se pela legalidade do ato (peça
4) e o encaminhou para manifestação do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU.
3. Ao examinar os autos, o representante do Parquet concluiu que não há elementos suficientes
para manifestação quanto ao mérito do ato, em vista da não indicação das rubricas que compõem a
remuneração da interessada. Nesse sentido, requer o retorno dos autos à Sefip para que complemente as
informações quanto ao detalhamento das rubricas.
4. Na instrução de peça 4 consta cópia da ficha financeira do servidor, com indicação numérica
das rubricas que compõem a remuneração. Entretanto, de fato não há descrição detalhada sobre a natureza
de tais rubricas.
Portanto, para que o MPTCU exerça sua competência estabelecida no art. 62, inciso III, do
Regimento Interno, restituo os autos à Sefip para que adote a medida sugerida na peça 6, de anexar relatório
detalhado acerca das rubricas que compõem a remuneração de Scheila Mara Belém Ribas.
Brasília, 30 de agosto de 2019
ANA ARRAES
Relatora
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CODM ATERI A=40398

TC 005.878/2019-5
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Unidade: Prefeitura Municipal de Belterra - PA.
Responsável: Dilma Serrão Ferreira Silva (442.354.022-34).
Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(00.378.257/0001-81).
DESPACHO DA RELATORA
Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Dilma Serrão Ferreira Silva, ex-prefeita do
município de Belterra/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do
Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento (PEJA), no exercício de 2015.
2.
Em instrução datada de 28/7/2019, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas
Especial - SecexTCE registrou a análise procedida nos autos e suas conclusões, ante a revelia da
responsável, no sentido de propor o julgamento pela irregularidade das contas, imputação de débito e
aplicação de multa (peça 28).
3.
Ocorre que em 06/08/2019 foram inseridos no processo documentos apresentados pela exprefeita, que, segundo alega a responsável, comprovariam a regularidade na aplicação dos recursos
transferidos (peça 31).
4.
O representante do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU manifestou-se pela restituição
dos autos à SecexTCE para análise da nova documentação acostada, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da verdade material (peça 32).
5.
Oportuno destacar que em diversos julgados o TCU tem se pronunciado acerca da aceitação de
prestação de contas extemporânea, com exclusão do débito, mas sem prejuízo da irregularidade das contas.
Tal entendimento pode ser observado nos Acórdãos 855/2015 e 1.615/2012, ambos do Plenário. Assim,
alinho- me à recomendação do MPTCU de analisar os documentos acostados pela responsável.
Diante dessas considerações, restituo os autos à unidade instrutiva para análise da
documentação apresentada à peça 31.
Brasília, 30 de agosto de 2019
ANA ARRAES
Relatora
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EDITAIS
SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS
CODM ATERI A=40319

EDITAL 0047/2019-TCU/SEPROC, DE 23 DE JULHO DE 2019
TC 018.727/2015-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica
NOTIFICADA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX, CNPJ:
07.359.752/0001-92, na pessoa de seu representante legal do Acórdão 2941/2019-TCU-Segunda Câmara,
Rel. Augusto Nardes, Sessão de 30/4/2019, proferido no processo TC 018.727/2015-8, por meio do qual o
Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante
GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de
ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e
acrescido dos juros de mora até 23/7/2019: R$ 756.540,98; em solidariedade com os responsáveis João
Luiz dos Santos Moreira; CPF-077.061.890-15, e Paulo César Boechat Lemos da Silva, CPF-151.717.01687. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data
desta publicação.
Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 55.000,00
(art. 57 Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2941/2019-TCU-2ª Câmara, Rel.
Augusto Nardes até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidênc ia
de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.
O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e
219, II e III, Regimento Interno do TCU).
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser
feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU).
Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria
de Controle Externo do Tribunal.
RENAN SALES DE OLIVEIRA
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 2
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 135)
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CODM ATERI A=40360

EDITAL 0105/2019-TCU/SEPROC, DE 14 DE AGOSTO DE 2019
TC 012.216/2014-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica
NOTIFICADO Jose Edval Pimentel de Almeida, CPF: 031.690.063-04 do Acórdão 931/2019-TCUSegunda Câmara, Rel. André de Carvalho, Sessão de 19/2/2019, proferido no processo TC 012.216/20143, por meio do qual o Tribunal o(a) condenou a, no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação,
recolher aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, multa aplicada por este Tribuna l
no valor de R$ 40.000,00 (art. 58, incisos I, II e III, Lei 8.443/1992), que será atualizada monetariame nte
desde a data do Acórdão 9466/2017-TCU-2ª Câmara, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho
Sessão de 24/10/2017, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver
incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.
O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, do
Regimento Interno do TCU).
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU).
Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
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CODM ATERI A=40362

EDITAL 0122/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
TC 022.148/2016-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica
NOTIFICADO José Adalberto Ribeiro de Andrade, CPF: 306.420.781-49 do Acórdão 2463/2019-TCUPrimeira Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 19/3/2019, proferido no processo TC
022.148/2016-7, por meio do qual o Tribunal o(a) condenou a, no prazo de quinze dias a contar da data
desta publicação, recolher aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, multa aplicada
por este Tribunal no valor de R$ 3.000,00 (art. 58, Lei 8.443/1992), que será atualizada monetariame nte
desde a data do Acórdão Acórdão 2260/2017-TCU-1ª Câmara, Rel. Walton Alencar Rodrigues Sessão de
18/4/2017, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de
outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.
O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, do
Regimento Interno do TCU).
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU).
Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
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CODM ATERI A=40365

EDITAL 0123/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
TC 031.063/2010-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada
a OITIVA de Tanita Fabris de Almeida, (CPF: 061.889.606-65), para que, no prazo de até 15 (quinze) dias,
a contar da data desta publicação com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU,
apresente os esclarecimentos que entender necessários acerca da inconsistência encontrada em seu ato de
aposentadoria e/ou pensão descrita a seguir: i) Erro na execução de sentença judicial referente à
incorporação de “quintos” calculados com base na remuneração fixada no art. 3º do Decreto-Lei 1.971/82,
contrariando o entendimento do TCU no sentido de que inexiste aos servidores das universidades ou
instituições de ensino superior federais o direito de carrear para a inatividade a referida vantagem, consoante
entendimento assentado nos Acórdãos 6907/2009-TCU-1ª Câmara e 3526/2008-TCU-1ª Câmara e
Acórdãos 3321/2013-TCU-2ª Câmara e 1801/2007-TCU-2ª Câmara, dentre outros. A sentença judicial que
garantiu ao instituidor da pensão o benefício do art. 3º do Decreto-lei 1.971/82 foi proferida estando o exservidor em atividade, em cargo de direção, em face da permissão legal para o pagamento da referida
vantagem apenas enquanto persistisse o exercício desse cargo, não havendo determinação de que tal
vantagem fosse carreada para a inatividade.
A ausência de manifestação no prazo não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação
da matéria pelo Tribunal.
O Tribunal poderá declarar a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco
anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992).
A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidenc ialidade, nos termos
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal.
Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
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CODM ATERI A=40369

EDITAL 0124/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
TC 019.054/2011-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica
NOTIFICADA Josefa Elza Santos Batista, CPF: 279.390.305-15 do Acórdão 1999/2019-TCU-Primeira
Câmara, Rel. Raimundo Carreiro, Sessão de 12/3/2019, proferido no processo TC 019.054/2011-4, por
meio do qual o Tribunal acordam em caráter excepcional, em autorizar novo parcelamento do saldo
remanescente da multa cominada pelo Acórdão 2862/2013-TCU-1ª Câmara, a Josefa Elza Santos Batista,
no valor de R$ 1.283,99, em 20 (vinte) parcelas mensais sobre as quais incidirão os acréscimos legais
correspondentes, a contar da data desta publicação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhime nto
da multa aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da primeira parcela, vencendo
as demais em intervalos sucessivos de trinta dias, na forma estabelecida no Regimento Interno.
A falta de pagamento de qualquer parcela da dívida implicará o vencimento antecipado do saldo
devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2º, do Regimento
Interno do TCU, com a consequente remessa do processo para cobrança judicial, momento em que a dívida
poderá sofrer incidência de outros acréscimos legais
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU).
Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s)
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
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CODM ATERI A=40366

EDITAL 0125/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
TC 031.342/2011-6 Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada a
OITIVA de Francisco Marinho de Medeiros (CPF: 003.290.374-04), para que, no prazo de até 15 (quinze )
dias, a contar da data desta publicação Com fulcro no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, c/c o art.
260, § 2º do RI/TCU, apresente os esclarecimentos que entender necessários acerca das inconsistênc ias
encontradas em seu ato de aposentadoria e/ou pensão, as quais estão descritas a seguir: 1) Insuficiência na
comprovação dos requisitos exigidos na legislação para o cômputo do tempo de serviço na condição de
aluno-aprendiz (3 anos, 7 meses e 25 dias), conforme entendimento deste Tribunal de Contas (Súmula TCU
96 e Acórdão 2.024/2005-TCU-Plenário); 2) Insuficiência na comprovação dos requisitos necessários para
o cômputo do tempo de serviço em condições insalubres (5 anos, 4 meses e 19 dias), como celetista, no
serviço público, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990. A partir da prolação do Acórdão
911/2014-TCU-Plenário, esta Corte de Contas passou a entender que a contagem especial de tempo
prestado em condições insalubres, penosas e perigosas para servidores ocupantes de cargos de natureza
estritamente administrativa, além de observar os parâmetros definidos no Acórdão 2.008/2006-TCUPlenário, somente poderá ocorrer se efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos
à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial.
A ausência de manifestação no prazo não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação
da matéria pelo Tribunal.
Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 137)
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CODM ATERI A=40367

EDITAL 0126/2019-TCU/SEPROC, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
TC 032.042/2015-9- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica
NOTIFICADO Luis Carlos Hey, CPF: 065.361.151-04 do Acórdão 1365/2019-TCU-Plenário, Rel.
Augusto Sherman, Sessão de 12/6/2019, proferido no processo TC 032.042/2015-9, por meio do qual o
Tribunal o condenou a, no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação, recolher aos cofres do
Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, multa aplicada por este Tribunal no valor de
R$ 5.000,00 (art. 58 da Lei 8.443/1992), que será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão
condenatório até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de
outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.
O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, do
Regimento Interno do TCU).
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU).
Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 137)
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CODM ATERI A=40364

EDITAL 0128/2019-TCU/SEPROC, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
TC 029.001/2011-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada
a OITIVA de JOÃO SANCHES BARCELLOS, CPF: 646.375.061-15, para que, no prazo de até 15
(quinze) dias, a contar da data desta publicação com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno
do TCU, apresente esclarecimentos que entender necessários acerca da(s) inconsistência(s) encontrada(s)
em seu ato de pensão civil, descrita(s) a seguir: i) Pensão concedida a filho inválido e maior de 21 anos
como dependente de pensão, sem comprovação da dependência econômica em relação à instituidora do
benefício, enquanto viva, e da invalidez, que, segundo a Súmula 271/2012 do TCU, deve ser preexistente
ao óbito da ex-servidora.
A ausência de manifestação no prazo não impedirá o prosseguimento do processo e a apreciação
da matéria pelo Tribunal.
O Tribunal poderá declarar a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco
anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992).
A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal.
Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
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CODM ATERI A=40363

EDITAL 0131/2019-TCU/SEPROC, DE 22 DE AGOSTO DE 2019
TC 027.360/2012-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica
NOTIFICADO Deivson Oliveira Vidal, CPF: 013.599.046-70 do Acórdão 2467/2018-TCU-Plenário, Rel.
Marcos Bemquerer, Sessão de 24/10/2018, proferido no processo TC 027.360/2012-1, por meio do qual o
Tribunal conheceu do Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 2.619/2016- TCUPlenário com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e decidiu negar-lhe provimento
mantendo-se inalterado o Acórdão 2.619/2016-TCU-Plenário.
Dessa forma, fica Vossa Senhoria notificado a recolher aos cofres da entidade credora, valor(es)
histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos
juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na
forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até
22/8/2019: R$ 56.930.577,14; em solidariedade com o(s) responsável(eis): Walter Antônio Adão - CPF:
428.190.836-68 e o Instituto Mundial De Desenvolvimento e Da Cidadania - IMDC. - CNPJ:
1.145.289/0001-07.
O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da
data desta publicação.
Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 100.000,00
(art. 57, da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada desde a data do Acórdão Condenatório 2619/2016-TCUPlenário, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros
acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.
O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e
219, II e III, Regimento Interno do TCU).
Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s)
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secef/Seproc .
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 4
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
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CODM ATERI A=40368

EDITAL 0133/2019-TCU/SEPROC, DE 23 DE AGOSTO DE 2019
TC 016.898/2005-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica
NOTIFICADA Ana Paula Naves Britto, CPF: 099.377.198-01, representada pelo Sr. Adelson Naves Britto,
OAB: 194897/SP do Acórdão 726/2017-TCU-Plenário, Rel. Marcos Bemquerer, Sessão de 12/4/2017,
proferido no processo TC 016.898/2005-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas,
condenando-a solidariamente com os responsáveis indicados, a recolher aos cofres do Conselho Regiona l
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (SP), valor(es) histórico(s) atualizado(s )
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até
o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor.
Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 23/8/2019: R$ 370.220,02. O
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta
publicação. Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 400.000,00,
com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada monetariamente desde a data do
Acórdão 684/2011 - Plenário até a data do efetivo recolhimento, podendo haver incidência de outros
acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.
O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e
219, II e III, Regimento Interno do TCU).
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU).
Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s)
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secef/Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
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CODM ATERI A=40361

EDITAL 0135/2019-TCU/SEPROC, DE 26 DE AGOSTO DE 2019
TC 018.124/2018-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada
a AUDIÊNCIA de Whester Junior Faria Matos, CPF: 009.656.127-08, para que, no prazo de quinze dias, a
contar da data desta publicação, apresente razões de justificativa quanto às ocorrências descritas a seguir,
de forma resumida: a) adjudicar os Pregões Presenciais nºs 27/2016 e 53/2016 em modalidade diversa da
eletrônica, sem a devida comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização na modalidade
adequada, contrariando o disposto no art. 4º, § 1º, do Decreto 5.450/2005 e do Acórdão TCU 247/2017, do
Plenário; b) realização dos Pregões Presenciais nºs 27/2016 e 53/2016, resultando na contratação das
empresas Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda. (Contrato nº 156/2016), Noromed
Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.(Contratos nºs 155/2016 e 201/2016),
Medical Farma Produtos Farmacêuticos Ltda. (Contrato nº 202/2016) e Comercial Cirúrgica RioClarense
Ltda. (Contrato nº 155/2016), para fornecimento de medicamentos por preços acima dos praticados no
mercado, em desacordo com os arts. 15, incisos V, 43, inciso IV, 96, incisos I e V, da Lei 8.666/93; c) na
qualidade de fiscal do Contrato nº 156/2016, em razão de ter elaborado o Relatório de Acompanhame nto
do recebimento dos medicamentos contratados, em que afirma ter havido a entrega dos medicamentos
constantes das Notas Fiscais nºs 24.493 e 24.494, emitidas pela empresa Distribuidora de Medicamentos
Brasil Miracema Ltda., o que de fato não ocorreu, contrariando assim o disposto nos arts. 3º, 73, inciso II,
alínea b; e 76, caput, da Lei 8.666/1993; d) homologação do resultado do Pregão nº 27/2016, em que houve
desclassificação indevida de empresa licitante, no caso, a Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares
Ltda., em decorrência da não apresentação do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenamento emitido pela ANVISA., bem como da empresa Dimaster Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda., em razão da ausência da data de validade da proposta por ela apresentada, informação
essa que poderia ter sido suprida pela diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, em desacordo
com o previsto no art. 26, § 3º do Decreto 5450/2005 e nos Acórdãos TCU 392/2011,1.924/2011, 747/2011,
1.899/2008 e 2.521/2003, todos do Plenário e; e) na qualidade de fiscal de contratos de Barra de São
Francisco/ES, para que apresente razões de justificativa por ter elaborado o Relatório de Acompanhame nto
de recebimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nºs 24.604, 24.611, 24.612 (Distribuido ra
de Medicamentos Brasil Miracema Ltda.); de nº 1039 (Noromed Distribuidora de Medicamentos e
Materiais Hospitalares Ltda.); e de nº 800.790 (Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.), emitidas pelas
mencionadas empresas no âmbito do Pregão nº 27/2016, e Notas Fiscais de nºs 1077, 1078 e 1088 (Noromed
Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.); e de nº 29.531 e 29.791 (Medical Farma
Produtos Farmacêuticos Ltda.), emitidas no âmbito do Pregão nº 53/2016, sem que tenha havido a devida
entrega dos referidos insumos, contrariando os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, e a jurisprudência do TCU
acerca do assunto. A rejeição das razões de justificativa poderá ensejar: a) imputação de multa (art. 58, Lei
8.443/1992), b) julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora chamado em audiênc ia,
caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992), c) inabilitação
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por
período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992). 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. 14 da Resolução-TCU 254/2013,
caso contrário será tratada como pública para o Tribunal.
Informações detalhadas acerca do processo e das irregularidades acima indicadas podem ser
obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 137)
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CODM ATERI A=40359

EDITAL 0136/2019-TCU/SEPROC, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
TC 005.625/2018-1- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA, CPF-407.326.492-34, para, no prazo de quinze dias, a
contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir
e/ou recolher aos cofres do(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, valor(es)
histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) 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 27/08/2019: R$ 437.646,60.
O débito decorre de/do(a)(s) i) não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
federais repassados ao município de Parintins/AM, em face da omissão no dever de prestar contas dos
valores transferidos, no âmbito do ProJovem Urbano/2015; ii) em face da omissão na prestação de contas,
cujo prazo encerrou-se em 02/12/2016, o responsável não logrou demonstrar a boa e regular aplicação dos
recursos federais recebidos à conta do ProJovem Urbano/2015; a(s) qual(is) caracteriza(m) infração à/ao(s)
art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93, do
Decreto-lei 200/1967, art. 66, do Decreto 93.872/1986, art. 6°, inciso XL, da Resolução CD/FNDE nº 8, de
16/04/2014.
A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 27/8/2019:
R$ 493.647,39; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade
das contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992), 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); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.
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.
O(A) citado(a) deverá apresentar, ainda, razões de justificativa, no mesmo prazo de quinze dias
(art. 12, III, Lei 8.443/1992), para a(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir, de forma resumida:
a) Irregularidade: não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas
do ProJovem Urbano/2015;
b) Conduta: descumprir o prazo originalmente estipulado para prestação de contas dos recursos
federais recebidos à conta do ProJovem Urbano/2015, o qual encerrou-se em 02/12/2016;
c) Dispositivos violados: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da
República Federativa do Brasil, art. 93, do Decreto-lei 200/1967, art. 66, do Decreto 93.872/1986, art. 6°,
inciso XL, da Resolução CD/FNDE nº 8, de 16/04/2014.
Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992).
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Ressalte-se que o mero recolhimento tempestivo do débito atualizado monetariamente não é
suficiente para afastar a incidência dos juros de mora, a aplicação de sanções ou o julgamento pela
irregularidade das contas.
Nos termos do §2º do art. 202 do RI/TCU, na oportunidade da resposta à citação, será
examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e a inexistência de outra irregularidade nas
contas.
A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal.
Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s)
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es)
podem ser obtidas junto à Secef-Seproc.
GILBERTO ALVES DE SOUZA
Chefe de Serviço
(Publicado no DOU Edição nº 169 de 02/09/2019, Seção 3, p. 136)
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019)
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