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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

Processo: 000.568/2020-1 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Departamento do Programa Calha Norte 
Responsável(eis): R. do Nascimento Eireli, Paulo Cesar Gomes Ortiz, 
Marcelo Barauna Bento 
Interessado(os): Não há. 
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE. 
RESPONSÁVEIS CITADOS. CONCESSÃO DE PRAZO 
ADICIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE 
DEFESA. 

DESPACHO 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, 
vinculado ao Ministério da Defesa, em desfavor de Paulo Cesar Gomes Ortiz (Prefeito no período de 
1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por 
meio do Convênio 004/PCN/2015, registro Siafi 816148, firmado junto ao município de Caroebe - RR, e 
que tinha por objeto a “infraestrutura urbana, com implantação de rede elétrica, iluminação pública, e 
substituição de poste madeira por poste de concreto, com instalação de iluminação pública em rede 
existente, no distrito de Entre Rios.” 

2. Em razão dos indícios de irregularidades constatados pela equipe técnica, foi realizada a 
citação da empresa contratada (R. do Nascimento Eireli) para apresentar alegações de defesa ou recolher o 
débito apurado nos autos (valor atualizado, sem juros, em 8/6/2021: R$ 164.557,24). 

3. Em requerimento à peça 91, de 31/8/2021, a empresa R. do Nascimento Eireli (notificação : 
25/6/2021) pediu prazo adicional de 30 dias para apresentar alegações de defesa em atenção ao Ofício de 
Citação 29958/2021-TCU/Seproc. 

4. Em seu pedido informou que, à época do recebimento da notificação, devido ao escritório da 
empresa encontrar-se fechado em razão da pandemia, seu representante legal tomou ciência da citação 
apenas “no dia 09/08/2021, não havendo tempo hábil para junção de todas as provas”. 

5. O tempo regimental para apresentação de alegações de defesa já se esgotou em 10/7/2021. 
Caso fosse deferido o pedido de 30 adicionais, contados do término do prazo anteriormente deferido, o 
prazo estender-se-ia somente até 9/8/2021. 

6. Desta forma, a Seproc (peça 92) propôs conceder 30 dias adicionais à requerente, a serem 
contados de 31/8/2021 (data do recebimento do pedido de prorrogação de prazo). 

7. Ante exposto, acolho a Seproc e concedo à responsável R. do Nascimento Eireli 30 dias 

adicionais para apresentação de alegações de defesa, a serem contados a partir de 31/8/2021 (data do 
recebimento do pedido de prorrogação de prazo).  

8. À Seproc. 

Brasília, 8 de setembro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo: 004.666/2021-6 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do 

Piauí 
Responsável(eis): Israel Odilio da Mata, Prefeitura Municipal de 
Campo Alegre do Fidalgo - PI 

Interessado(os): Não há. 
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNASA. 

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI. 
RESPONSÁVEL CITADO. CONCESSÃO DE PRAZO 
ADICIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE 

DEFESA. 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no 
Estado do Piauí, em desfavor de Israel Odilio da Mata (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020) e 
Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo - PI, em razão de não comprovação da regular aplicação 

dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00122/2013, registro Siafi 796521, 
(peça 7) firmado entre o FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e município de Campo Alegre do Fidalgo 

- PI, e que tinha por objeto o instrumento descrito como “Implantação de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares”. 

2. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 250.000,00. 

3. Foi realizada a citação do responsável Israel Odilio da Mata em razão do débito de R$ 
92.584,84 (valor atualizado em 12/5/2021), sendo-lhe assinado o prazo de 15 dias para recolher o valor ou 

apresentar alegações de defesa. 

4. O Ofício de Citação 25532/2021-TCU/Seproc foi entregue em 21/06/2021. 

5. Em requerimento à peça 102, de 31/8/2021, o Sr. Israel Odilio da Mata solicitou novo prazo 

adicional de 60 dias para apresentar alegações de defesa. 

6. Este é o segundo pedido de prorrogação de prazo formulado pelo responsável. O primeiro 

foi por mim deferido conforme despacho à peça 99, ocasião em que concedi ao requerente 60 dias adiciona is 
para apresentação de alegações de defesa. 

7. Considerando, portanto, que se trata do segundo pedido dessa natureza, concedo prazo 

adicional de 30 dias ao Sr. Israel Odilio da Mata para atendimento do Ofício de Citação 25532/2021-
TCU/Seproc, contados do término do prazo anteriormente concedido, com fulcro no art. 183, parágrafo 

único, do Regimento Interno do TCU. 

8. À Seproc. 

Brasília, 8 de setembro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo: 005.474/2021-3 

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB 

Responsável(eis): Felipe Silva Diniz Junior, Gabriella Coutinho 
Pontes Teixeira, Iolanda Barbosa da Silva, Rivaldo Aires de Queiroz 
Neto, Maria do Socorro Menezes de Melo, Verônica Bezerra de 

Araújo Galvão 
Interessado(os): Não há. 

EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA. PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) DE CAMPINA 
GRANDE/PB. OPERAÇÃO FAMINTOS. ACHADOS DE 

AUDITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
AUDIÊNCIAS E OITIVAS. 

DESPACHO 

Trata-se de auditoria realizada em cumprimento ao item 9.3. do Acórdão 291/2020- TCU-
Plenário, de minha relatoria, que determinou à Segecex a realização de ação de controle no Programa 

Nacional de Alimentação (PNAE) de Campina Grande/PB a partir do exercício de 2013, mediante 
apresentação de proposta de definição do seu escopo levando em consideração as informações já 

disponíveis da “Operação Famintos”, além de avaliar a possibilidade de estender o trabalho a todo o Estado 
da Paraíba e às demais unidades da federação. 

2. O volume de recursos fiscalizados é da ordem de R$ 5.177.842,98. 

3. A auditoria fiscalização foi conduzida pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da 
Cultura e do Desporto (SecexEducação), a qual consignou que a “auditoria abarca as seguintes licitações 

e contratos celebrados com as empresas que, conforme as pesquisas em sistemas informacionais 
conduzidas no âmbito da produção de conhecimento, mais receberam pagamentos da Prefeitura de 
Campina Grande/PB oriundos do FNDE, nos exercícios de 2013 a 2019”: 

1. Tabela 1 - Amostra de licitações por empresa em Campina Grande/PB - 2013 a 2019 - AUDITORIA DE 

CONFORMIDADE 

LICITAÇÕES  PAGAMENTOS (RS) OBJETOS DE CONTRATAÇÃO  

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME 

2.06.001/2013 1.025.873,50 

Prestação de serviços (fornecimento de gêneros alimentícios) de 

merenda escolar em 27 (vinte e sete) unidades escolares da rede 
municipal de ensino de Campina Grande/PB. 

2.06.002/2014 400.268,50 
Fornecimento de produtos de higiene pessoal para as creches da rede 

municipal de ensino do município de Campina Grande/PB. 

2.06.019/2015 350.608,82 

Fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda 

escolar de 37 (trinta e sete) unidades de ensino da Secretaria de 
Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. 

2.06.017/2015 294.501,00 

Fornecimento de material de limpeza para a rede municipal de 

ensino e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande/PB. 

ROSILDO DE LIMA SILVA 

2.06.007/2017 484.972,07 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as unidades da 
rede municipal de ensino de Campina Grande/PB. 

2.06.026/2018 422.189,60 
Fornecimento de gêneros alimentícios para 42 unidades 

educacionais da rede municipal de ensino. 

2.06.049/2016 242.619,00 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as creches do 

município. 

2.06.006/2018 219.962,60 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para creches do 

município. 

LACET COM. VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA 

2.06.012/2018 323.904,55 
Fornecimento de material de pintura para a rede municipal de ensino 

da Prefeitura Municipal de Campina Grande. 
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1. Tabela 1 - Amostra de licitações por empresa em Campina Grande/PB - 2013 a 2019 - AUDITORIA DE 

CONFORMIDADE 

LICITAÇÕES  PAGAMENTOS (RS) OBJETOS DE CONTRATAÇÃO  

2.06.026/2016 263.094,00 

Fornecimento de utensílios para creches da rede municipal de ensino 

e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande/PB. 

2.06.010/2018 184.276,20 
Fornecimento de material elétrico para a rede municipal de ensino 

da Prefeitura Municipal de Campina Grande. 

2.06.006/2018 169.984,00 
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para creches do 

município. 

FREDERICO DE BRITO LIRA 

2.06.014/2017 467.822,60 

Fornecimento de gêneros alimentícios para compor merenda escolar 

em 40 (quarenta) unidades de educação infantil e 2 (duas) unidades 

da escola de ensino fundamental, em horário integral, da rede 

municipal de ensino de Campina Grande/PB 

2.06.021/2016 327.766,54 

Fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda 

escolar de 37 (trinta e sete) unidades de ensino de Campina 

Grande/PB, sendo 35 (trinta e cinco) de educação infantil e 2 (duas) 

unidades de ensino fundamental em horário integral. 

4. A unidade técnica produziu o Relatório de Fiscalização 16/2021, acostado à peça 96, cujas 

conclusões foram ratificadas pelos dirigentes da unidade (peças 97 e 98) e são a seguir transcritas: 

“V. Conclusão 

237. Esta auditoria avaliou a conformidade de uma amostra de 13 (treze) processos 

licitatórios e seus respectivos contratos, no âmbito da execução do Programa Nacional 

de Alimentação (PNAE) pelo município de Campina Grande/PB, abrangendo o período 

de 2013 a 2019, em cumprimento à determinação 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-

Plenário, relat. Min. Raimundo Carreiro. 

238. Referido Acórdão 291/2020-TCU- Plenário foi prolatado nos autos de 

Representação (TC 031.393/2019-5), aviada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo 

Segundo Neto, em razão da possibilidade de má utilização de recursos federais 

vinculados ao PNAE, trazendo como elementos indiciários documentação relativa à 

“Operação Famintos”, deflagrada pela Polícia Federal (DPF) a pedido do Ministério 

Público Federal (MPF), com apoio da Controladoria Geral da União (CGU). 

239. Para bem cumprir os objetivos definidos para o presente trabalho, foram 

elaboradas quatro questões de auditoria, descritas no item II.6 deste relatório, 

relacionadas aos processos licitatórios e de execução contratual da amostra, cujos 

pagamentos foram oriundos de recursos federais do FNDE. 

240. Inicialmente, não foram constatadas impropriedades ou irregularidades para as 

questões de auditoria 2 e 3, formuladas para esta fiscalização, que versam sobre 

superfaturamento e subcontratação indevida na execução dos contratos, muito em face 

das limitações enfrentadas pela equipe na realização do trabalho, conforme detalhado 

no item II.8, retro. 

241. Por outro lado, foram identificadas as seguintes constatações: Inobservância de 

exigências legais mínimas no edital da licitação, inclusive prazo mínimo para proposta 
(item III.1); Ausência/precariedade na definição, descrição e individualização do objeto 
(item III.2); Fraude ou simulação de licitação (item ); Direcionamento da Contratação 

(item III.4); Contratação de empresa de fachada ou incapaz de cumprir o contrato (item 
III.5). 

242. Também houve constatações referentes ao pagamento por serviços e/ou bens sem 
cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar do FNDE (item III.6). 
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243. Dentre os principais impactos das irregularidades identificadas, destaca-se a 

restrição ao caráter competitivo de certames, causada por objetos mal especificados; 
burla, fraudes, simulações e direcionamentos de processos licitatórios, o que levou, em 

seu conjunto, à contratação de empresas pertencentes à ORCRIM, detectadas pela 
“Operação Famintos”, assim como de empresas de fachada ou incapazes de atender, 
por seus próprios meios, às obrigações contratuais assumidas junto à Administração 

municipal. 

244. Quanto aos encaminhamentos, propôs-se a audiência de todos os responsáveis pelas 

irregularidades detectadas, assim como a oitiva das empresas integrantes do esquema 
fraudulento em certames patrocinados pelo município de Campina Grande/PB, para fins 
de manifestação prévia à declaração de inidoneidade, sem olvido de levar ao 

conhecimento do FNDE, repassador dos recursos federais alcançados pela auditoria, 
face ao possível reflexo nas contas do município junto aos programas por meio dos quais 

foram repassados. 

245. Entres os benefícios estimados desta fiscalização, compreendem a 
responsabilização de agentes públicos que cometeram atos irregulares e a declaração de 

inidoneidade de empresas que concorreram para fraudes em licitações, sem olvido da 
aplicação de multas e do aumento da expectativa de controle gerada pelas ações do TCU 

sob a execução do PNAE pela Administração municipal de Campina Grande/PB. 

246. Ao cabo, esta auditoria confirma os apontamentos constantes da “Operação 
Famintos” e das análises das prestações de contas do PNAE, exercícios 2013 a 2018, 

realizadas pelo FNDE (Apêndice “D”), no sentido de que as empresas em epígrafe 
agiram em conluio para fraudar licitações e, potencialmente, superfaturar contratos e 

desviar recursos públicos federais no município de Campina Grande/PB, com o apoio e 
conivência de agentes públicos. 

247. Isto posto, e considerando a avançada tramitação do TC 021.022/2020-8 - 

monitoramento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário, relatoria do Min. 
Raimundo Carreiro, faz-se necessário compatibilizar a apreciação das contas do PNAE 

de Campina Grande/PB, a cargo do FNDE (2013 a 2019), aos achados e desdobramentos 
desta fiscalização, visto que ambas devem observar as informações da “Operação 
Famintos”, muito embora tenham escopos distintos, já que a primeira examinou todas as 

38 (trinta e oito) licitações e contratos executados pelas empresas da ORCRIM no 
município, no período em voga, enquanto esta auditoria se deteve a uma amostra de 13 

(trezes) desses mesmos processos de contratação e pagamentos. 

248. Neste contexto, como destacado no item II.3 e no Apêndice “D” deste relatório, 
frisa-se que o FNDE já tem indicativo de glosa de cerca de R$ 7.261.841,92, o que 

equivale a 31% (trinta e um por cento) de um total de R$ 23.275.418,80 de recursos 
repassados pelo PNAE ao município de Campina Grande/PB, demonstrando, por um 

lado, o vultoso volume das fraudes perpetradas pela ORCRIM e suas empresas e, por 
outro, os tangíveis resultados da intervenção desta Corte para asseguração do erário 
federal. 

249. Em vista disso, além dos encaminhamentos tendentes à responsabilização/sanção 
de responsáveis e empresas envolvidas nas irregularidades, sugere-se, também, a 

remessa de informações/documentos relativos às licitações/contratos objeto desta 
auditoria de conformidade ao FNDE, para que sejam também consideradas nas análises 
técnicas, financeiras e medidas de exceção a seu cargo, no âmbito do TC 021.022/2020-8 

(monitoramento). 

250. Antes de concluir, propõe-se ainda o encaminhamento de cópia deste relatório, 

bem assim do acórdão que vier a ser prolatado, acompanhado de seu respectivo voto-
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condutor, ao município de Campina Grande/PB, à CGU/PB, ao MPF/PB e ao 

TCE/PB.” (Grifei) 

5. Diante de suas conclusões, a unidade técnica formulou proposta de audiências  e de oitivas 

nos seguintes termos: 

“VI. Proposta de encaminhamento 

251. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

251.1. com fundamento no art. 43, II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, IV, do RITCU, 
proceder à AUDIÊNCIA dos responsáveis arrolados a seguir, a fim de que, sob pena de 

multa, apresentem razões de justificativas para elidir as seguintes irregularidades, 
encaminhando-lhes, a fim subsidiar o exercício do contraditório e da ampla defesa, cópia 
da matriz de Responsabilização que consta do Apêndice “B” deste relatório: 

I. da Sra. Verônica Bezerra de Araújo Galvão, CPF 390.133.594-34, Secretária 
Municipal de Educação à época, em razão de haver: 

a) elaborado o projeto básico, adjudicado e homologado o Pregão Presencial 
2.06.001/2013, bem como por ter assinado a Ata de Registro de Preços respectiva, sem 
observar exigências legais mínimas no edital, que teve como vencedora a empresa 

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, integrante da ORCRIM desbaratada pela 
“Operação Famintos”, em afronta aos arts. 6º, IX, 7º, § 2º, I e II, 40, § 2º, I e II da Lei 

8.666/93; e arts. 3º, I e III, da Lei 10.520/2002 (achado III.1); 

b) elaborado o projeto básico, adjudicado e homologado itens no Pregão Presencial 
2.06.001/2013, bem como por ter assinado a Ata de Registro de Preços respectiva, 

contendo cláusula editalícia com objeto precariamente definido, descrito e 
individualizado, com itens vedados pelas normas do PNAE, ocasionando a contratação 

da DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, pertencente à ORCRIM, desbaratada pela 
“Operação Famintos”, em afronta aos art. 3º, § 1º, I; art. 7º, § 2º, I e II; e § 4º; art. 40, 
I, da Lei 8.666/1993; c/c o art. 1º, parágrafo único; art. 3º, § 1º, I e II, da Lei 10.520/2002 

e art. 18, parágrafo único, da Resolução CD/FNDE 26/2013, vigente nesse período 
(achado III.2); 

c) elaborado o projeto básico, adjudicado, homologado e formalizado a ata de registro 
de preços e os instrumentos contratuais decorrentes do Pregão Presencial 
2.06.001/2013, devido à ocorrência de fraude e simulação de licitação, envolvendo 

empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta 
aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos (achado ); 

d) formalizado o Contrato 2.06.019/2013 e respectivos aditivos, celebrado com a 
empresa DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, integrante da ORCRIM desbaratada 
pela “Operação Famintos” e identificada como empresa de fachada ou incapaz de 

cumprir, por moto próprio, as obrigações assumidas com a Administração municipal, em 
violação aos princípios da moralidade e da imparcialidade administrativas (art. 37, 

caput, CF/88) e aos Acórdãos-TCU 2.864/2013-P e 758/ 2015-P (achado III.5); 

e) na condição de ordenadora de despesas titular, autorizado os pagamentos no âmbito 

do Contrato 2.06.019/2013, decorrente do Pregão Presencial 2.06.001/2013, no período 

de 4/9/2013 a 12/5/2014, sem cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar 

do FNDE, em afronta ao disciplinado no caput e parágrafo único do art. 18 Resolução 
CD/FNDE 26/2013 e no art. 76 da Lei 8.666/1993 (achado III.6); 

II. da Sra. Iolanda Barbosa da Silva, CPF 863.628.284-53, Secretária Municipal de 

Educação à época, em razão de haver: 
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a) elaborado o projeto básico e homologado os pregões presenciais 2.06.019/2015, 

2.06.017/2015 e 2.06.014/2017, tal como por ter assinado as respectivas Atas de Registro 

de Preços, sem observar exigências legais mínimas nos editais de licitação, que tiveram 

como vencedora a empresa DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, integrante da 

ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta ao art. 15, § 7, II e III; 

art. 40, § 2º, I e II da Lei 8.666/93; art. 3º, I e III, da Lei 10.520/ 2002 (achado III.1); 

b) elaborado os projetos básicos, adjudicado, homologado e formalizado as atas de 
registro de preços e os instrumentos contratuais decorrentes dos pregões presenciais 

2.06.019/2015 e 2.06.017/2015, devido à ocorrência de fraude e simulação de licitação, 

envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, 

em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos 

(achado ); 

c) elaborado os projetos básicos, homologado e formalizado as atas de registro de preços 

e os instrumentos contratuais decorrentes dos pregões presenciais 2.06.007/2017, 

2.06.026/2018, 2.06.049/2016, 2.06.006/2018, 2.06.014/2017 e 2.06.021/2016, devido à 

ocorrência de fraude e simulação de licitação, envolvendo empresas integrantes da 

ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da 

Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos (achado ); 

d) elaborado os projetos básicos com base em pesquisas prévias de preço fraudadas, o 

que acarretou o direcionamento dos pregões presenciais 2.06.019/2015, 2.06.007/2017, 

2.06.026/2018, 2.06.049/2016, 2.06.006/2018, 2.06.026/2016 e 2.06.021/2016, bem por 
ter homologado e formalizado as atas de registro de preços e os instrumentos contratuais 

respectivos, em afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade 

administrativas (art. 37, caput, CF/88); aos arts. 2º, 3º, 43 a 45 e 95, da Lei 8.666/1993; 

e ao art. 9º da Lei 10.520/ 2002 (achado III.4); 

e) formalizado os contratos: 2.06.013/2015, 2.06.039/2015 e 2.06.041/2015, com a 

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME; 2.06.061/2017, 2.06.014/2018, 2.06.070/2018, 

2.06.042/2017 e 2.06.039/2018, com a ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP; 

2.06.035/2018, 2.06.044/2018 e aditivos e 2.06.042/2018, com a LACET COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA; e 2.06.072/2016, com a L. R. COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME; todas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação 

Famintos” e identificadas como empresas de fachada ou incapazes de cumprir, por moto 

próprio, as obrigações assumidas com a Administração municipal, em violação aos 

princípios da moralidade e da imparcialidade administrativas (art. 37, caput, CF/88) e 

aos acórdãos-TCU 2.864/ 2013 - P e 758/ 2015- P (achado III.5); 

f) na condição de ordenadora de despesas titular, autorizado os pagamentos no âmbito 
do Contrato 2.06.019/2013, decorrentes do Pregão Presencial 2.06.001/2013, no período 

de 3/6/2014 a 28/12/2016, sem cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar 

do FNDE, em afronta ao disciplinado no caput e parágrafo único do art. 18 Resolução 

CD/FNDE 26/2013 e no art. 76 da Lei 8.666/1993 (achado III.6); 

III. do Sr. Felipe Silva Diniz Júnior, CPF 076.661.484-02, pregoeiro oficial do 
município à época, em razão de haver: 

a) elaborado e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes no Pregão Presencial 
2.06.001/2013, que teve como vencedora a empresa DELMIRA FELICIANO GOMES - 
ME, integrante da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta ao art. 

6º, IX; art. 7º, §2º, I e II, e § 4º; art. 40, § 2º, I e II da Lei 8.666/93; arts. 3º, I e III, da Lei 
10.520/2002 e Acórdão 792/2008-Plenário (ausência de planilha detalhada) (achado 

III.1); 
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b) elaborado o edital contendo cláusula editalícia com objeto precariamente definido, 

descrito e individualizado; com itens vedados pelas normas do PNAE; e por ter 
conduzido o julgamento e habilitação de licitantes no Pregão Presencial 2.06.001/2013, 

dando azo à contratação da DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, pertencente à 
ORCRIM, desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta aos art. 3º, § 1º, I; art. 
7º, § 2º, I e II; e § 4º; art. 40, I, da Lei 8.666/1993; c/c o art. 1º, parágrafo único; art. 3º, 

I e II, da Lei 10.520/2002 e art. 18, parágrafo único, da Resolução CD/FNDE 26/2013, 
vigente no período (achado III.2); 

c) elaborado o edital e conduzido o julgamento e habilitação de licitantes no Pregão 
Presencial 2.06.001/2013, devido à ocorrência de fraude e simulação de licitação, 
envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, 

em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos 
(achado ); 

IV. do Sr. Rivaldo Aires de Queiroz Neto, CPF 071.429.574-41, pregoeiro oficial do 
município à época, em razão de haver: 

a) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 

presenciais 2.06.019/2015, 2.06.017/2015 e 2.06.014/2017, sem observar exigências 
legais mínimas, que tiveram como vencedora a empresa DELMIRA FELICIANO GOMES 

- ME, integrante da ORCRIM desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta ao 
art. 15, § 7, II e III; art. 40, § 2º, I e II da Lei 8.666/93; art. 3º, I e III, da Lei 10.520/ 
2002 (achado III.1); 

b) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 
presenciais 2.06.019/2015 e 2.06.017/2015, devido à ocorrência de fraude e simulação 

de licitação, envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação 
Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época 
dos fatos (achado ); 

c) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 
presenciais 2.06.007/2017, 2.06.049/2016, 2.06.014/2017 e 2.06.021/2016, bem assim 

pela adjudicação de itens às empresas vencedoras nestes certames, devido à ocorrência 
de fraude e simulação de licitação, envolvendo empresas integrantes da ORCRIM 
desbaratada pela “Operação Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 

8.666/1993, todos vigentes à época dos fatos (achado ); 

d) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 

presenciais 2.06.019/2015, 2.06.007/2017, 2.06.049/2016, 2.06.026/2016 e 

2.06.021/2016, todos com base em pesquisas prévias de preço fraudadas, bem assim pela 
adjudicação de itens às empresas vencedoras nestes certames, em afronta aos princípios 

da moralidade e da impessoalidade administrativas (art. 37, caput, CF/88); aos arts. 2º, 
3º, 43 a 45 e 95, da Lei 8.666/1993; e ao art. 9º da Lei 10.520/ 2002 (achado III.4); 

V. da Sra. Gabriella Coutinho Gomes Pontes, CPF 011.690.484-47, pregoeira oficial do 
município à época, em razão de haver: 

a) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 

presenciais 2.06.026/2018 e 2.06.006/2018, bem assim pela adjudicação de itens às 
empresas vencedoras dos certames, devido à ocorrência de fraude e simulação de 

licitação, envolvendo empresas integrantes da ORCRIM desbaratada pela “Operação 
Famintos”, em afronta aos arts. 90, 93 e 96 da Lei 8.666/1993, todos vigentes à época 
dos fatos (achado ); 

b) elaborado os editais e conduzido o julgamento e a habilitação de licitantes nos pregões 
presenciais 2.06.026/2018 e 2.06.006/2018, ambos com base em pesquisas prévias de 
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preço fraudadas, bem assim pela adjudicação de itens às empresas vencedoras dos 

certames, em afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas 
(art. 37, caput, CF/88); aos arts. 2º, 3º, 43 a 45 e 95, da Lei 8.666/1993; e ao art. 9º da 

Lei 10.520/ 2002 (achado III.4); 

VI. da Sra. Maria do Socorro Menezes de Melo, CPF 498.606.664-15, Diretora 
Administrativa Financeira da Secretaria de Educação de Campina Grande - SEDUC à 

época, na condição de co-responsável pelos pagamentos no âmbito do Contrato 
2.06.019/2013, decorrentes do Pregão Presencial 2.06.001/2013, realizados no período 

de 4/9/2013 a 28/12/2016, sem cobertura contratual ou vedados por norma regulamentar 
do FNDE, em afronta ao disciplinado no caput e parágrafo único do art. 18 Resolução 
CD/FNDE 26/2013 e no art. 76 da Lei 8.666/1993 (achado III.6); 

251.2. para o fim do que preveem os arts. 46 da Lei 8.443/92 e 271 do RI/TCU, promover 
à OITIVA das seguintes empresas para fins de manifestação prévia à declaração de 

inidoneidade, ante a participação fraudulenta em certames patrocinados pelo município 
de Campina Grande/PB, conforme segue (achado ): 

a) FREDERICO DE BRITO LIRA - ME, CNPJ 10.564.673/0001-28, em relação aos 

pregões presenciais 2.06.001/2013, 2.06.019/2015, 2.06.017/2015, 2.06.007/2017, 

2.06.049/2016, 2.06.014/2017 e 2.06.021/2016; 

b) ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP, CNPJ 23.821.927/0001-98, em relação aos 
pregões presenciais 2.06.007/2017, 2.06.026/2018, 2.06.006/2018, 2.06.014/2017 e 

2.06.021/2016; 

c) DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, CNPJ 17.512.503/0001-49, em relação aos 
pregões presenciais 2.06.001/2013, 2.06.017/2015 e 2.06.019/2015; 

d) MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP, CNPJ 11.807.734/0001-01, em 
relação aos pregões presenciais 2.06.019/2015, 2.06.017/2015 e 2.06.026/2018; 

e) ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA, CNPJ 25.008.219/0001-68, em 

relação aos pregões presenciais 2.06.026/2018, 2.06.006/2018 e 2.06.014/2017; 

f) MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME, CNPJ 18.107.594/0001-08, em relação ao Pregão 

Presencial 2.06.049/2016; 

g) LACET COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA - ME, 
CNPJ 17.603.098/0001-74, em relação ao Pregão Presencial 2.06.006/2018; 

h) RENATO FAUSTINO DA SILVA - ME, CNPJ 29.972.807/0001-78, em relação ao 
Pregão Presencial 2.06.006/2018. 

251.3. levar o conteúdo deste relatório ao conhecimento do FNDE, dando ênfase aos 
achados constantes dos itens , III.5 e III.6, a fim de que, no âmbito de suas competências, 
considere as irregularidades aqui detectadas na apreciação das contas do município de 

Campina Grande/PB, relativamente aos programas federais educacionais de onde se 
originam os recursos utilizados no pregões presenciais 2.06.001/2013, 2.06.019/2015, 

2.06.017/2015, 2.06.007/2017, 2.06.026/2018, 2.06.049/2016, 2.06.006/2018, 
2.06.014/2017 e 2.06.021/2016; e nos contratos 2.06.019/2013 e aditivos; 
2.06.013/2015; 2.06.039/2015; 2.06.041/2015; 2.06.061/2017; 2.06.014/2018; 

2.06.070/2018; 2.06.042/2017; 2.06.039/2018; 2.06.035/2018; 2.06.044/2018 e aditivos; 
2.06.042/2018; e 2.06.072/2016, todos incluídos no escopo da presente auditoria. 

251.4. remeter ao FNDE as informações/documentos relativos às licitações/contratos 
objeto desta auditoria (peças 31 a 90), para que sejam também consideradas nas análises 
técnicas, financeiras e medidas de exceção a seu cargo, no que tange às contas do PNAE 

do município de Campina Grande/PB, referente aos anos de 2013 a 2019, tendo em vista 
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determinação do item 9.2 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário, relator Ministro 

Raimundo Carreiro, já em monitoramento no âmbito do TC 021.022/2020-8; 

251.5. enviar cópia deste relatório, bem assim do acórdão que vier a ser prolatado, 

acompanhado de seu respectivo voto-condutor, ao FNDE, ao município de Campina 
Grande/PB, à CGU/PB, ao MPF/PB e ao TCE/PB.” (Grifos conforme original) 

6. As medidas propostas pela unidade técnica são necessárias ao saneamento dos autos. 

7. É igualmente cabível a proposta para se enviar cópia do Relatório de Fiscalização 16/2021 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), enfatizando-se os seguintes achados: 

III.3. Fraude ou simulação de licitação. 

III.5. Contratação de empresa de fachada ou incapaz de cumprir o contrato 

III.6. Pagamento por serviços e/ou bens sem cobertura contratual ou vedados por norma 

regulamentar do FNDE. 

8. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo a 

realização das audiências e oitivas propostas na instrução à peça 96, bem como a expedição das 

comunicações processuais ao FNDE. 

9. À Seproc para as providências a seu turno. 

Brasília, 8 de setembro de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo: 031.119/2019-0 

Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 

Responsável(eis): Antônio Carlos Ferreira, Fábio Lenza, José Carlos 
Medaglia Filho, Márcio Percival Alves Pinto, Adailton Ferreira 
Trindade, Paulo Roberto dos Santos, Alexsandra Camelo Braga, 

Joaquim Lima de Oliveira, Roberto Derzie de Sant Anna, Geddel 
Quadros Vieira Lima, Raphael Rezende Neto, Jorge Fontes Hereda, 

José Henrique Marques da Cruz, José Urbano Duarte, Sergio Pinheiro 
Rodrigues 
Interessado(os): Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social 
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

E BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO À CONCESSIONÁRIA 
SPMAR S.A. RESPONSÁVEIS CHAMADOS EM AUDIÊNCIA. 

CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA APRESENTAÇÃO 
DE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. 

DESPACHO 

Trata-se de representação autuada por força do Acórdão 1232/2019-Plenário, de minha 
relatoria, proferido no processo TC-035.244/2017-8, com vistas a apurar os fatos relacionados à operação 

de crédito à empresa Concessionária SPMAR S. A. no valor aproximado de R$ 2 bilhões, com recursos da 
Caixa e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

2. Em razão dos indícios de irregularidades constatados pela equipe de auditoria no bojo do 
presente processo, a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de 
Pensão (SecexFinanças), com base nos pareceres uniformes às peças 66 a 68, promoveu audiência dos 

responsáveis da Caixa e oitiva do BNDES. 

3. Em requerimento à peça 300, de 31/8/2021, o responsável Joaquim Lima de Oliveira 

(notificação: 27/8/2021) pediu prazo adicional de 60 dias para apresentar razões de justificativa em atenção 
ao Ofício Audiência 47531/2021-TCU/Seproc. 

4. Ante o exposto e com fulcro no parágrafo único do art. 183 do RI/TCU, concedo ao Sr. 

Joaquim Lima de Oliveira prazo adicional de 60 dias para apresentação de razões de justificativa, a 

serem contados do término do prazo anteriormente deferido.  

5. À Seproc. 

Brasília, 8 de setembro de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0899/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

TC 047.653/2020-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

Brasileira Cinematográfica Ltda., CNPJ: 74.571.886/0001-60, na pessoa de seu representante legal, 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 Fundo Nacional de Cultura, 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 3/8/2021: R$ 380.114,00, em solidariedade 
com as responsáveis Magda Elizabeth Parolin Barbieri (CPF 723.425.368-87) e Maria Beatriz de Souza 

Flecha (CPF 041.911.388-63. 

O débito decorre da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do 
projeto cultural “Restauração da Obra Completa de Anselmo Duarte Ano 1” (Pronac 07-2845), cujo objeto 

referia-se à restauração de 4 filmes, irregularidades as qual(is) caracteriza(m) infração ao 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. 

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 3/8/2021: R$ 
519.569,32; 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) 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 irregular idades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

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

recolhidos. 

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

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

para o Tribunal. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 147) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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EDITAL 0906/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

TC 036.811/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Francisco da Conceição (CPF: 236.985.433-20), 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 Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 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 3/8/2021: R$ 386.348,33 em solidariedade com a responsável Associação 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão, CNPJ: 02.786.414/0001-13. 

O débito decorre do não cumprimento do objeto pactuado e não comprovação das despesas 
referente ao Contrato de repasse 0170780-15, registro Siafi 516796, firmado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão 
devido à ausência da apresentação do REA, bem como da prestação de contas. Normas infringidas: O 

referido contrato utiliza à sistemática PAT/REA, ou seja, o contratado deveria ter apresentado o REA para 
ser homologado pelo MDA relativo à comprovação da aplicação das parcelas de recursos sacados, todavia 
até o momento não cumpriu essa obrigação, infringindo, pois o que dispõe a Constituição Federal, art. 70, 

parágrafo único e ainda os subitens 3.2, da Cláusula Terceira do Contrato de Repasse. 

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 3/8/2021: R$ 
669.200,79; 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) 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 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”. 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.

http://www.tcu.gov.br/
http://www.tcu.gov.br/
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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. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 145) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 168 | Quinta-feira, 09/09/2021 16 

EDITAL 0916/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

TC 035.736/2020-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Michelle Regine Chagas Rodrigues, CPF-080.946.857-35, 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 Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, 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 3/8/2021: R$ 17.503,15; em solidariedade com os responsáveis 
Orlando Santos Diniz, CPF 793.078.767-20 e Julio Cesar Gomes Pedro, CPF 932.821.847-00. 

O débito decorre do recebimento de valores indevidos relativos ao Programa de Remuneração 
por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac ARRJ, pela 
Resolução Senac/RJ CR 4/2011, quantificados irregularmente com base na Ordem de Serviço Senac/RJ 
NOR 2/2011. Tal irregularidade constitui violação ao art. 37 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, Lei 10.101/2000, arts. 28, inciso II, alínea “g”, e inciso IV, alínea “b”, e 44 do Decreto 61.843/1967, 
Acórdãos 519/2014-TCU-Plenário, Acórdão 3.554/2014-TCU-Plenário, Súmula Vinculante 13 do STF. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

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 3/8/2021: R$ 
19.205,42; 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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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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. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 146) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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EDITAL 0918/2021-TCU/SEPROC, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

TC 036.488/2019-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO o 
Instituto de Juventude Contemporânea (CNPJ: 03.380.429/0001-40), na pessoa de seu representante legal, 

para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à 
ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., 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 4/8/2021: R$ 78.707,13; em solidariedade 

com a responsável Debora Marjorie Soares Barbosa Saraiva (CPF: 019.838.383-57). 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 
repassados à Instituto de Juventude Contemporânea, em face da omissão no dever de prestar contas dos 

valores transferidos no âmbito do Convênio 2012/0016, celebrado entre o Instituto de Juventude 
Contemporânea e o Banco do Nordeste do Brasil, cujo objeto era promover o desenvolvimento dos (as) 

jovens, entre estes, os com deficiência, da cidade de Quixadá, tendo como estratégia, o acesso à inclusão 
digital, o fortalecimento da cultura local e o acesso a bens culturais envolvendo esse segmento, na garantia 
de sua cidadania de forma protagonista, no período de 15/2/2012 a 15/2/2013, cujo prazo encerrou-se em 

16/4/2013. Tal irregularidade caracteriza infração às seguintes normas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo 
único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; arts. 66 e 145 

do Decreto 93.872/1986; arts. 28 a 30 da IN/STN 1/97; inciso I do § 1º do art. 72 da Portaria Interminister ia l 
MPOG/MF/CGU 507/2011; Instrumento de convênio (cláusulas sexta - das obrigações do convenente, e 
oitava - da prestação de contas final).  

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 

de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

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 4/8/2021: R$ 

82.867,21; 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). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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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. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 147) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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EDITAL 0924/2021-TCU/SEPROC, DE 5 DE AGOSTO DE 2021 

TC 024.639/2020-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 
Federação das Associações de Radiodifusão Comunitária, CNPJ: 04.052.363/0001- 21, na pessoa de seu 

Representante Legal, 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 Fundo Nacional de 
Cultura, 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 5/8/2021: R$ 236.137,36; em 

solidariedade com o responsável Carlito Vieira de Almeida, CPF: 285.377.857-68. 

O débito decorre da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União 
realizadas por meio do Convênio 348/2007, registro Siafi 610946, firmado entre o Fundo Nacional de 

Cultura e a Federação das Associações de Radiodifusão Comunitária, e que tinha por objeto o instrumento 
descrito como “apoio ao projeto radio, cultura e cidadania.”, irregularidades, 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; alínea a, inciso XII, artigo 7º da 
IN/STN nº 01/1997; artigo 29 da IN/STN nº 01/1997. 

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 5/8/2021: R$ 
335.663,06; 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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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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. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 147) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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EDITAL 0985/2021-TCU/SEPROC, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 

TC 014.795/2009-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Key France de Paula Maia, CPF: 910.442.194-91 do Acórdão 4975/2015-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 8/9/2015, proferido no processo TC 014.795/2009-8, 
por meio do qual o Tribunal retificou, por erro material, o Acórdão nº 1.713/2015 - 1ª Câmara, na forma 
abaixo especificada, mantendo-se inalterados os demais termos desse Acórdão: 

a) Onde se lê no item 3: “Antonio Augusto Arroxelas, Antonio de Pádua Leite Ramalho, 
Antonio Hervásio Bezerra Cavalcanti, Arnaldo Luiz Rosas de Albuquerque, Dimas Gomes de Araújo, 

Eudes Dutra de Lima, Guilherme Travassos Sarinho, Hermes Galvão de Sá Filho, Inaldo de Souza Brito, 
Jairo George Gama, Jetmed Comércio e Serviços Ltda., José Carlos Maciel de Carvalho, Key France de 
Paula Maria, Luiz Carlos Chaves da Silva, Maria das Graças Andrade Diniz, Maxmed Comercio de 

materiais Médicos Ltda., Medcenter Com e Serv. Ltda., Shirlene Dantas Gadelha e Vitrans Limpeza e 
Conservadora Ltda.”  

Leia-se: “Antonio Augusto de Arroxelas Macedo (020.590.024-00), Antonio de Pádua Leite 
Ramalho (441.549.844-20), Antonio Hervázio Bezerra Cavalcanti (160.040.194-53), Arnaldo Luiz Rosas 
de Albuquerque (078.701.674-87), Dimas Gomes de Araújo (356.840.387-00), Eudes Dutra de Lima 

(219.875.644-72), Guilherme Travassos Sarinho (058.138.674-49), Hermes Galvão de Sá Filho 
(008.878.384-72), Inaldo de Souza Brito (788.300.014-49), Jairo George Gama (395.495.934-87), Jetmed 

Comércio e Serviços Ltda. (05.399.426/0001-83), José Carlos Maciel de Carvalho (023.152.544-34), Key 
France de Paula Maia (910.442.194-91), Luiz Carlos Chaves da Silva (630.946.904-59), Maria das Graças 
Andrade Diniz (132.120.604-68), Maxmed Comercio de Materiais Médicos Ltda.-ME 

(02.022.918/0001-67), Medcenter Comércio e Serviços Ltda. (04.408.800/0001-05), Shirlene Dantas 
Gadelha (374.069.654-00) e Vitrans Limpeza e Conservadora de Imóveis Ltda.-ME (02.970.629/0001-90.”  

b) Onde se lê no item 4: “Município de João Pessoa - PB.”  

Leia-se: “Município de João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56).”  

c) Onde se lê no item 8: “Francisco C de Sousa (OAB/PB 8.036); Flávio Raquel Oliveira de 

Arroxelas Macedo (OAB/PB 16.361)”  

Leia-se: “Francisco C de Sousa (OAB/PB 8.035), Flávia Raquel Oliveira de Arroxelas Macedo 

(OAB/PB 16.361)”  

Acrescentar no referido item: Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB 11.589), Valberto 
Alves de Azevedo Filho (OAB/PB 11.477), Vital Borba de Araújo Júnior (OAB/PB 11.783), Daniel 

Sampaio de Azevedo (OAB/PB 13.500), Silvano Fonseca Clementino (OAB/PB 14.384), Amanda Luna 
Torres (OAB/PB 15.400), Renata Torres da Costa Mangueira (OAB/PB 15.542), Isabelli Cruz de Souza 

Neves (OAB/PB 12.708), Raissa Tuanny Macedo (OAB/PB 15.249), Ricardo de Almeida Fernandes 
(OAB/PB 16.460), Soraya Chaves de Sousa Alves (OAB/PB 10.576), Luanna Cristina Ugulino Alves 
(OAB/PB 15.306), Antônio Barbosa de Araújo (OAB/PB 6053), Demétrius Faustino de Souza (OAB/PB 

8637).  

d) Onde se lê no subitem 9.2: “Vitrans Limpeza e Conservadora Ltda.”  

Leia-se: “Vitrans Limpeza e Conservadora de Imóveis Ltda.-ME”  

e) Onde se lê no subitem 9.3: “Antonio Hervásio Bezerra Cavalcanti”  

Leia-se: “Antonio Hervázio Bezerra Cavalcanti”. 

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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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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. 

RENATO FURTUNATO JACOBS 
Diretor 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 146) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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EDITAL 1116/2021-TCU/SEPROC, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. 

Processo TC 041.258/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

CITADO William Julio Netto dos Santos, CPF 035.306.017-80, inventariante do espólio de Maria Lúcia 

Netto dos Santos, CPF 420.003.437-91, 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 

Fundo Nacional de Saúde, 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 

26/8/2021: R$ 655.377,98; em solidariedade com o responsável Fabio Volnei Denardin, CPF 

569.762.240-68.  

O débito decorre de: 1) impugnação parcial das despesas do Convênio 4397/2005, em razão de 

superfaturamento na aquisição de equipamentos e material permanente da área hospitalar; 2) impugnação 

parcial das despesas do Convênio 4397/2005, em razão da não localização de equipamentos e materia l 

permanente da área hospitalar adquiridos. Tais irregularidades constituiem violação às seguintes normas: 

Constituição Federal, artigo 70, parágrafo único; Lei Federal 4.320/64, artigo 63, § 2º, inciso III; Decreto 

Lei 93.872/86, artigo 36; Lei 8.666/93, de 21/06/1993; alínea "d", inciso II da Instrução Normativa STN 

01/1997 e alterações posteriores, IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016, DN TCU 155/2016 e 

nas Normas de Financiamento de Convênios e Contratos do Ministério da Saúde. 

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 26/8/2021: R$ 

951.413,93; 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. 

A reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5º, XLV, 

Constituição Federal/1988, e art. 5º, VIII, 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. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 

para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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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. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 147) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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EDITAL 1120/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

TC 023.701/2015-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA DJ CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ: 03.592.746/0001-20, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 1276/2018-TCU-Plenário, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
Sessão de 6/6/2018, revisado de ofício pelo Acórdão 558/2020-TCU-Plenário, Rel. Ministro Walton 
Alencar Rodrigues, Sessão de 18/3/2020, proferido no processo TC 023.701/2015-3, por meio do qual o 

Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde 
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 27/8/2021: R$ 431.481,04; em solidariedade com os responsáveis Claudino César Freire, CPF 

- 008.385.604-82, e Robério Saraiva Grangeiro, CPF - 040.131.404-97. 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$ 45.000,00 
(art. 57 da lei 8.443/1992), a qual será atualizada 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. 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 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 145) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69084259.
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EDITAL 1142/2021-TCU/SEPROC, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

TC 011.877/2012-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Milton Lucio do Nascimento, CPF: 389.955.303-91 do Acórdão 2800/2019-TCU-

Plenário, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 20/11/2019, proferido no 
processo TC 011.877/2012-0, por meio do qual o Tribunal conheceu dos recursos de reconsideração 
interpostos por Antônio César Coe Pinto, Arthemisio Asevedo Junior e Expedito Ferreira da Costa, por 

meio dos quais se insurgem contra o Acórdão 2.816/2017-TCU-Plenário para, no mérito, negar-lhes 
provimento. 

Dessa forma, fica José Milton Lúcio do Nascimento NOTIFICADO 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 31/8/2021: R$ 262.279,71; em solidariedade 

com os responsáveis Miguel Ângelo Pinto Martins, CPF: 478.715.123-15; Expedito Ferreira da Costa, CPF: 
056.091.513-68; Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. - ME, CNPJ: 07.192.755/0001-84; 
Francisco Ivan Silverio da Costa, CPF: 318.822.263-72; Amadeu Félix Barboza Filho, CPF: 

355.696.703-00; Cateto Construções Ltda. - ME, CNPJ: 07.850.294/0001-90; Cubo Construções e Serviços 
Ltda. - ME, CNPJ: 69.375.202/0001-14; Cleber Pedrosa Nunes, CPF: 381.046.523-20; Antonio Cesar Coe 

Pinto, CPF: 092.602.423-04; Francisco Williano Oliveira da Silva, CPF: 628.768.803-34; Fabiana da Costa 
Lopes, CPF: 615.838.633-20, Cleudo Pedrosa Nunes, CPF: 228.718.453-87 e Arthemisio Asevedo Junior, 
CPF: 662.099.273-00. 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$ 15.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada 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. 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 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 145) 
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http://www.tcu.gov.br/


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 168 | Quinta-feira, 09/09/2021 28 

EDITAL 1146/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 019.368/2019-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Marivaldo Bispo da Silva, CPF: 434.921.854-87 do Acórdão 12342/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 3/11/2020, proferido no 
processo TC 019.368/2019-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o 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 2/9/2021: R$ 457.030,88. 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$ 40.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 12342/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 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 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 148) 
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EDITAL 1147/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 019.368/2019-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Juliano Nemésio Martins, CPF: 060.191.054-07 do Acórdão 12342/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 3/11/2020, proferido no 
processo TC 019.368/2019-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao 
pagamento de multa (art. 58, arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a” da Lei 8.443/1992), no valor de R$ 

10.000,00, fixando o prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, para que comprove, perante o 
Tribunal, o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, a qual 

será atualizada desde a data do Acórdão 12342/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto 
Augusto Sherman Cavalcanti, 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 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 148) 
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EDITAL 1148/2021-TCU/SEPROC, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 020.593/2017-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Zeila Aires Antunes Ribeiro, CPF: 096.389.971-68 do Acórdão 2157/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 23/2/2021, proferido no processo TC 020.593/2017-1, 
por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, 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 2/9/2021: R$ 547.889,16. 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$ 30.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 2157/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes 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 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 148) 
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EDITAL 1149/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021 

TC 020.555/2016-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica notificado o 
Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária - IPAC-DF, CNPJ: 06.216.657/0001-77, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 2277/2019-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão 
de 26/3/2019, que teve erro material corrigido pelo Acórdão 1429/2021-TCU-Segunda Câmara, Sessão de 
2/2/2021, ambos proferidos no processo TC 020.555/2016-4, por meio dos quais o Tribunal julgou 

irregulares suas contas, condenando-o(a) a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 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 
3/9/2021: R$ 265.651,58; sendo em solidariedade com Ramon Barros da Silva; CPF-002.338.171-07. 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$ 25.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno). Se o pagamento ocorrer após o vencimento, 

o valor será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
pagamento. 

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. 

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 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 146) 
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EDITAL 1151/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021. 

Processo TC 010.667/2018-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADA Fundação Rio Madeira, CNPJ-00.619.461/0001-47, na pessoa de seu representante legal, para, 

no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às 
ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do Financiadora de Estudos e Projetos, valores 
históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento 

(art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em 
vigor. Valor total atualizado monetariamente até 3/9/2021: R$ 1.340.501,80; sendo parte em solidariedade 

com os responsáveis Edson Izídio Guimarães (CPF 612.686.312-72), Waldemarina Vieira de Melo (CPF 
009.256.832-72), Vinicius Soares de Souza (CPF 627.721.552- 34), Oscar Martins Silveira (CPF 
550.009.320-72), Alcebíades Flávio da Silva (CPF 079.069.602-97), e Cláudia Clementino de Oliveira 

(CPF 139.854.628-36); e parte solidariamente com os responsáveis Edson Izídio Guimarães (CPF 
612.686.312-72), Waldemarina Vieira de Melo (CPF 009.256.832-72), Vinicius Soares de Souza (CPF 

627.721.552- 34), Oscar Martins Silveira (CPF 550.009.320-72), Alcebíades Flávio da Silva (CPF 
079.069.602-97), Cláudia Clementino de Oliveira (CPF 139.854.628-36), Fundação Universidade Federal 
de Rondônia (Unir) (CNPJ 04.418.943/0001-90), e José Januário de Oliveira Amaral (CPF 

162.949.042-34). 

Os débito decorrem da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 

repassados à conta do convênio 01.07.0637.00 (Siafi 599541), em face da omissão no dever de prestar 
contas dos valores transferidos e da ausência de funcionalidade do Convênio 01.07.0637.00 (Siafi 599541), 
sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial, as quais caracterizam 

infração aos art. 37, caput, c/c o art. 70, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93 do 
Decreto-lei 200/1967, art. 66, do Decreto 93.872/1986; Acórdãos 974/2018 - Plenário (Relator: Bruno 

Dantas), 511/2018 - Plenário (Relator: Aroldo Cedraz), 3875/2018 - Primeira Câmara (Relator: Vital Do 
Rêgo), 1983/2018 - Primeira Câmara (Relator: Bruno Dantas); e Termo de convênio firmado e do art. art. 
37, caput, c/c o art. 70, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93 do Decreto-lei 200/1967, 

art. 66, do Decreto 93.872/1986; Termo de convênio firmado. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 

do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 3/9/2021: R$ 1.929.113,34; 
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. 
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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, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 
Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em 

qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 171 de 09/09/2021, Seção 3, p. 146) 
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