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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

Processo:  002.988/2021-6 

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 

DESPACHO 

 Examina-se, nesta oportunidade, pedido de prorrogação de prazo para atendimento a oitiva 

prévia, formulado pelo Sr. Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, Diretor-Presidente da Companhia 

Docas do Rio de Janeiro (Peça 60). 

2. Ante as razões expostas pelo requerente e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento ao Ofício 

38.257/2021-TCU/Seproc por mais 10 (dez) dias, a contar da data de notificação do teor deste Despacho. 

 À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 16 de agosto de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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Processo:  010.556/2020-6 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 

DESPACHO 

Ante as razões aduzidas pela Secex-TCE e considerando que as alegações de defesa apresentadas 

em nome da convenente Via Social-Cooperativa de Trabalho (peça 80) estão desacompanhadas de firma e 

de documentos que validem a representação legal de quem as apresenta, fixo o prazo de 10 (dez) dias, 

contados da notificação deste Despacho, para regularização da representação da responsável acima 

referenciada, sob pena de serem tidos como inexistentes as manifestações trazidas em seu nome ao 

processo, nos termos do art. 145, § 1º, do Regimento Interno/TCU. 

À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 16 de agosto de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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Processo:  026.062/2021-6 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 

DESPACHO 

  Trata-se de pedido de ingresso nos autos, na condição de interessado, formulado pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Peça 110). 

2. Ante as razões oferecidas pela Secex-TCE (Peça 114) e considerando que o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou, por meio de seus procuradores, razão legítima para intervir 

nestes autos, defiro, com fundamento no art. 146, § 1º, do Regimento Interno/TCU, seu ingresso como 

interessado no processo, estando autorizado a obter cópia da documentação que compõe o presente feito e 

a exercer as demais faculdades processuais previstas na Lei 8.443/1992 e no RI/TCU. 

 À Seproc, para a comunicação ao interessado do teor do item acima e adoção das demais 

providências a seu cargo, com posterior remessa dos autos à Secex-TCE, para continuidade da instrução 

deste feito. 

Brasília, 16 de agosto de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0935/2021-TCU/SEPROC, DE 6 DE AGOSTO DE 2021 

TC 027.179/2018-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Carlos Fabrizio Souza Araújo, CPF: 818.220.813-00, do Acórdão 12517/2020-TCU-
Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 17/11/2020, proferido 

no processo TC 027.179/2018-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-
o, a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 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 6/8/2021: R$ 926.828,44. 

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$ 90.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 12517/2020-TCU-1ª Câmara 

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). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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 Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 126) 
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EDITAL 0962/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

TC 007.999/2015-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA 

SUSTENTAVEL, CNPJ: 07.054.515/0001-13, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 
2431/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, prolatado na sessão de 1/11/2017 - 
retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 280/2019-TCU-Plenário, sessão de 20/2/2019, e revisado 

de ofício pelo Acórdão 2096/2020-TCU-Plenário, de 12/8/2020, ambos de mesma relatoria -, por meio do 
qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, o condenou a recolher aos cofres do Tesouro Nacional 

(mediante GRU, código 13902-5), 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 10/8/2021: R$ 426.593,67; em solidariedade com os 
responsáveis Luiz Gustavo Machado, CPF-813.598.538-04, Sinc Recursos Humanos e Automação Ltda, 

CNPJ 02.290.439/0001-21, Hugo Leonardo Silva Gomes, CPF 694.292.601-97 e Fabiana Lopes Freitas, 
CPF 908.133.671-15. 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$ 80.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2431/2017-TCU-Plenário 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). 

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), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 125) 
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EDITAL 0963/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

TC 009.785/2010-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SG GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ: 01.074.519/0001-87, na pessoa de seu 

representante, do Acórdão 2330/2013-TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman 
Cavalcanti, Sessão de 28/8/2013, proferido no processo TC 009.785/2010-8, por meio do qual o Tribuna l 
julgou irregulares suas contas, o condenou a recolher aos cofres da Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA 

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), 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 10/8/2021: R$ 285.672,92; em solidariedade com os responsáveis Jose 

Genesio Mendes Soares, CPF 055.696.723-20, Marcos Antônio Carvalho de Sousa, CPF 756.695.103-30 
e Sandra de Sousa Soares, CPF 473.681.013-00. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribuna l 

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$ 5.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2330/2013-TCU-Plenário 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). 

Fica SG GRAFICA E EDITORA LTDA. NOTIFICADA também do Acórdão 2985/2016-
TCU-Plenário, de 23/11/2016, que conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pela empresa J. E. 
X. Travassos (Visão Comércio e Representações) e pelo seu representante, Sr. José Evaldo Xavier 

Travassos, contra o Acórdão 2330/2013 - TCU - Plenário, proferido na sessão de 28/8/2013, para, no mérito, 
negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 126) 
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EDITAL 0964/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

TC 009.785/2010-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA J DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 

00.061.779/0001-55, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 2330/2013-TCU-Plenário, Rel. 
Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 28/8/2013, proferido no processo TC 
009.785/2010-8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, o condenou a recolher aos 

cofres da Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 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 10/8/2021: R$ 497.727,55; em 

solidariedade com os responsáveis Jose Genesio Mendes Soares, CPF 055.696.723-20 e Irene Pinheiro 
Lima, CPF 126.340.853-20. 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$ 5.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2330/2013-TCU-Plenário 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). 

Fica J DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTIFICADA também 
do Acórdão 2985/2016-TCU-Plenário, de 23/11/2016, que conheceu dos recursos de reconsideração 
interpostos pela empresa J. E. X. Travassos (Visão Comércio e Representações) e pelo seu representante, 

Sr. José Evaldo Xavier Travassos, contra o Acórdão 2330/2013 - TCU - Plenário, proferido na sessão de 
28/8/2013, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 127) 
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EDITAL 0965/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

TC 009.785/2010-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA GEOCONT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 

86.971.108/0001-47, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 2330/2013-TCU-Plenário, Rel. 
Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 28/8/2013, proferido no processo TC 
009.785/2010-8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, o condenou a recolher aos 

cofres da Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 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 10/8/2021: R$ 1.522.736,03; em 

solidariedade com os responsáveis Jose Genesio Mendes Soares, CPF 055.696.723-20 e Karen Zuila Pereira 
Silva, CPF 344.540.803-30. 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$ 5.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2330/2013-TCU-Plenário 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). 

Fica GEOCONT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA NOTIFICADA também 
do Acórdão 2985/2016-TCU-Plenário, de 23/11/2016, que conheceu dos recursos de reconsideração 
interpostos pela empresa J. E. X. Travassos (Visão Comércio e Representações) e pelo seu representante, 

Sr. José Evaldo Xavier Travassos, contra o Acórdão 2330/2013 - TCU - Plenário, proferido na sessão de 
28/8/2013, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 127) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68830334.
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EDITAL 0974/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

TC 001.929/2002-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA LUCK COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.157.764/0001-83, 

na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 199/2019-TCU-Plenário, Rel. Ministro Bruno Dantas, 
Sessão de 6/2/2019, proferido no processo TC 001.929/2002-9, por meio do qual o Tribunal conheceu do 
recurso de reconsideração interposto por Bah - Distribuidora de Equipamentos e Produtos Farmacêuticos 

Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 446/2010-TCU-Plenário, retificado por meio do Acórdão 3046/2010-
TCU-Plenário e, no mérito, deu-lhe provimento parcial.  

Dessa forma, fica LUCK COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA NOTIFICADA 
a recolher aos cofres da Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, 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 10/8/2021: R$ 2.524.426,80; em 

solidariedade com o responsável Fernando Gomes Oliveira, CPF 011.703.845-87. 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 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 446/2010-TCU-Plenário 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). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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 Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 126) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68830334.
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EDITAL 0975/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

TC 001.929/2002-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA MERCANTIL SAUDE LTDA, CNPJ: 01.687.355/0001-63, na pessoa de seu representante 

legal, do Acórdão 199/2019-TCU-Plenário, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 6/2/2019, proferido no 
processo TC 001.929/2002-9, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração 
interposto por Bah - Distribuidora de Equipamentos e Produtos Farmacêuticos Hospitalares Ltda., contra o 

Acórdão 446/2010-TCU-Plenário, retificado por meio do Acórdão 3046/2010-TCU-Plenário, e, no mérito, 
deu-lhe provimento parcial.  

Dessa forma, fica MERCANTIL SAUDE LTDA NOTIFICADA a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Saúde - MS, 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 10/8/2021: R$ 404.927,34; em solidariedade com o 

responsável Fernando Gomes Oliveira, CPF 011.703.845-87. 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$ 9.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 446/2010-TCU-Plenário 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). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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 Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 126) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68830334.
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EDITAL 0977/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE AGOSTO DE 2021 

TC 021.606/2016-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO GILBERTO SCHWARZ DE MELLO, CPF: 523.182.651-00, do Acórdão 1974/2018-

TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 13/3/2018, e 4266/2020-TCU-Primeira 
Câmara, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, prolatado na sessão de 7/4/2020, por meio dos 
quais o Tribunal de Contas da União conheceu dos recursos interpostos e, no mérito, rejeitou-os. Fica, 

também, NOTIFICADO do Acórdão 6924/2020-TCU-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Walton 
Alencar Rodrigues, prolatado na sessão de 30/6/2020, por meio do qual o TCU retificou, por inexatidão 

material, o Acórdão 4266/2020-TCU-Primeira Câmara.  

Dessa forma, fica GILBERTO SCHWARZ DE MELLO NOTIFICADO a recolher aos cofres 
do Fundo Nacional de Assistência Social, 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 10/8/2021: R$ 166.858,73. 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$ 10.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 9789/2017-TCU-1ª Câmara 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). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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 Secretaria de Gestão 

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 126) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68830334.
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EDITAL 0994/2021-TCU/SEPROC, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

TC 040.218/2020-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Francisco Carlos Machado da Ponte, CPF- 733.376.503-25, 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 da Prefeitura Municipal de Apuiarés-CE, valor histórico atualizado monetariamente desde a 
respectiva data 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 
13/8/2021: R$ 55.911,90. 

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 13/8/2021: R$ 
58.411,36; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) 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 h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 126) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68830334.
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EDITAL 0999/2021-TCU/SEPROC, DE 14 DE AGOSTO DE 2021 

TC 011.893/2020-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Ivani Aguiar Alves, CPF: 238.982.597-49 do Acórdão 4015/2021-TCU-Segunda Câmara, 

Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 16/3/2021, proferido no processo TC 011.893/2020-6. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 

plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 155 de 17/08/2021, Seção 3, p. 127) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68830334.
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