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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Extraordinária de 15/04/2020, às 14h30 

 
A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou incluídos 

processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 
https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
000.086/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região/Belém 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Executiva de Saúde Pública do Pará 

Representação legal: não há. 

  
011.371/2015-3 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia 

Representação legal: não há. 

  
011.646/2020-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba 

Representação legal: não há. 

  
019.552/2014-9 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Ademir Galvão Andrade 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Pará 

Responsáveis: Ademir Galvão Andrade; Jorge Luiz Silva Mesquita; Nelson Pontes Simas;  

Telenorte Telecomunicações Comércio e Informática Ltda. - EPP 

Representação legal: Ana Carolina Mendes de Albuquerque (OAB/PA 26.487)  

  
031.491/2015-4 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Danilo Alves de Alvarenga 

Responsáveis: Danilo Alves de Alvarenga; Município de Caraí/MG 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Caraí/MG 

Representação legal: Cynthia Amaro Mamede Madureira (OAB/MG 137.705)  

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
023.655/2018-6 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: não há. 
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Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
000.255/2020-3 - 

  

Natureza: Solicitação 

Solicitante: Antônio de Pádua de Deus Andrade, ex-Ministro de Estado da Integração 

Nacional 

Representação legal: não há. 

  
010.292/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Crucilândia/MG. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
010.357/2020-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Justiça; Justiça do Trabalho. 

Representação legal: não há. 

  
017.901/2014-6 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Gelson Cordeiro de Oliveira 

Responsável: Gelson Cordeiro de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Capelinha/MG 

Representação legal: Não há 

  
036.124/2019-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Especial de Assistência Financeira Aos Partidos 

Políticos - Fundo Partidário 

Representação legal: não há. 

  
036.653/2019-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior Eleitoral 

Representação legal: não há. 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
013.365/2017-7 - 

  

Natureza: Relatório de Acompanhamento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Entes do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Especial 

da Cultura, Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Saúde, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e Cooperativismo. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
003.487/2016-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás  

Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A - PPSA. 

Representação legal: não há. 
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Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
024.851/2017-5 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

Representação legal: Olga Codorniz Campello Carneiro (OAB/SP 86.795) e outros, 

representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

  

  
035.625/2015-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Responsável: Luciano Galvão Coutinho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Representação legal: Isamara Seabra (OAB/DF 27685)  

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
007.103/2007-7 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações às recorrentes em 

processo de auditoria qu teve por objetivo avaliar a regularidade das contratações para 

construção das plataformas petrolíferas P-51 e P-52, conversão de dois navios petroleiros 

nas plataformas P-50 e P-54 e adaptação da plataforma P-47, todas destinadas à exploração  

de petróleo na Bacia de Campos. 

Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 

Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras Netherlands B.V. - PETROBRAS INT. - MME 

Representação legal: Leandro Souza de Alcantara; José Guilherme Berman Corrêa Pinto 

(OAB/RJ 119454)  

Rodrigo Guimaraes Simas (OAB/RJ 167.789); Pedro Lucas Ribeiro Rocha; Polyanna 

Ferreira Silva Vilanova (OAB/DF 19.273)  

  
013.366/2015-7 - 

  

Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de irregularidades na contratação 

de obras para expansão do complexo de tiro na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 

Governador (BFNIG), com vistas a atender às necessidades dos V Jogos Mundiais Militares 

(V JMM). Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador 

Responsáveis: Alderley Pedrosa de Menezes; Carlos Roberto de Almeida Bastos; Fernando 

Jota Spohr; Gleidson Fernandes Mesquita; Jose Ayres Brum Bencardino; José Jorge Blanco 

da Fonseca Junior; Rodoplex Engenharia Ltda.; Thais Claro Florêncio de Assis 

Representação legal: Henrique Ferreira Costa, Fernanda Kelly Gomes Couto (OAB/RJ 

154417) e outros 

  
018.221/2018-1 - 

  

Auditoria coordenada em municípios de Unidades da Federação que tenham sido 

contemplados com verbas oriundas de precatórios do Fundef - Estado do Pará 

Órgão/Entidade/Unidade: Municípios do Estado do Pará (143 Municípios) 

Representação legal: não há 

  
021.503/2013-3 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes 

irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como inabilitou alguns 

dos agentes públicos ao exercício de cargo em comissão e função de confiança na 

Administração Pública Federal, em razão de prática de condutas ilícitas identificadas na 

celebração e na execução de contrato cujo objeto é a realização de serviços continuados de 

engenharia de manutenção predial, elétrica e hidráulica, incluindo a conservação de móveis 

e a operação dos equipamentos e sistemas que integram as instalações de infraestrutura de 

postos de pesagem de veículos. 

Recorrentes: Construtora Queiroz Garcia Ltda.; Hideraldo Luiz Caron; João Batista 

Berretta Neto; Luiz Claudio dos Santos Varejão 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  

Representação legal: Renata Arnaut Araújo Lepsch (OAB/DF 18.641) e outros; Pablo 

Alves Prado (OAB/DF 43164) e outros; Ted Carrijo Costa (OAB/DF 23.671) e outros  
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023.466/2016-2 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente 

representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve 

por objeto a contratação de serviços especializados de aplicação e correção do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 

Recorrentes: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-Inep ;  

Fundação Cesgranrio 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

Representação legal: Carolina Scheres Bicca (OAB/RS 56875), Dante Espinola de 

Carvalho Maia (OAB/PE 25.720), Isabella Felix da Fonseca (OAB/DF 57.461) e outros  

  
031.248/2010-1 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes 

irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em decorrência de desvio  de 

objeto de convênio que tinha por objetivo a construção do Projeto Orla. 

Recorrentes: Anilton Moreira de Menezes; José Wilson de Moura Teixeira 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR 

Representação legal: Josue dos Santos Filho (OAB/RR 236), representando Sergen 

Serviços Gerais de Engenharia S A; Públio Rêgo Imbiriba Filho (OAB/RR 258), 

representando José Wilson de Moura Teixeira e Anilton Moreira de Menezes; Maryvaldo 

Bassal de Freire (OAB/RR 066-A), representando Nélio Afonso Borges; Alexandre 

Matsuda Nagel (OAB/DF 18.917)  

  
039.129/2018-7 - 

  

Representação acerca da ausência normativa relacionada aos termos de execução  

descentralizada, consoante art. 12-B do Decreto 6.170/2007 

Órgão/Entidade/Unidade: Controladoria-Geral da União 

Representação legal: não há 

  
045.710/2012-0 - 

  

Consulta formulada sobre a prestação de serviços de assistência à saúde do servidor ativo 

ou inativo, e de sua família. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério das Relações Exteriores  

Representação legal: não há 

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
003.271/2020-0 - 

  

Agravo interposto contra despacho que indeferiu pedido de medida cautelar e mandou 

adotar medidas saneadoras em representação sobre supostas irregularidades constantes da 

celebração de contrato que teve por objeto o afretamento de avião de grande porte para 

movimentação de pessoal e material a serem realizados em todo território nacional, 

predominantemente na região amazônica. 

Agravante: Total Linhas Aéreas S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Representação legal: Marco Tayah (OAB/RJ 11.951) e José Marco Tayah (OAB/RJ 

67.177), representando Total Linhas Aéreas S.A. 

  
005.366/2019-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação 

dos recursos repassados pela União, na função Saúde, para atendimento ao Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação (FAEC)/Oftalmolog ia, integrante do bloco de Atenção Média 

e Alta Complexidade (MAC). Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa.  

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Floresta do Araguaia/PA 

Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS 

Responsáveis: Adélio dos Santos de Sousa; Município de Floresta do Araguaia/PA 

Representação legal: não há 
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012.688/2015-0 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame 

interposto em face de deliberação que considerou procedente denúncia sobre possíveis 

irregularidades ocorridas em atos de gestão de licitações e contratos que teve como objeto 

a contratação de pessoas jurídicas de direito privado para a prestação de serviços de saúde. 

Embargante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Representação legal: Marcos Cristiano Carinhanha Castro (OAB/DF 33.953) 

  
030.236/2016-9 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações e recomendações 

em processo de auditoria destinada à avaliação das práticas comerciais adotadas por grandes 

fabricantes de Tecnologia da Informação (TI) na relação com a Administração Pública, 

quando da contratação de licenciamento de software e seus serviços agregados. 

Recorrente: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia; Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 

Representação legal: não há 

  
030.386/2018-7 - 

  

Representação autuada para exame da situação jurídica dos servidores ativos e inativos 

admitidos nos quadros da Embratur anteriormente à edição da Lei 8.181/1991. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Turismo 

Representação legal: não há 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
008.869/2015-4 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou multa aos 

recorrentes, inabilitou os gestores para o exercício de cargo em comissão e de função de 

confiança no âmbito da administração federal, bem como declarou as empresas inidôneas 

para participarem de licitação e de contratação no âmbito da administração federal, em 

processo de representação sobre supostas irregularidades na aplicação de recursos federais 

repassados à municipalidade para as áreas de educação e saúde. 

Recorrentes: Artcom Locação de Máquinas e Serviços em Estruturas Metálicas Eireli - 

EPP, DSC Construtora Ltda. - ME; Edivan Maciel da Silva - EPP; Euzeny Venâncio da 

Silva; Maria de Lourdes Pereira Conceição e Maria Alves dos Santos 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Abreulândia/TO 

Representação legal: Defensoria Pública da União, representando Euzeny Venâncio da 

Silva e Maria de Lourdes Pereira Conceição; José Erasmo Pereira Marinho (OAB/TO 

1.132), representando Maria Alves dos Santos 

  
033.522/2019-7 - 

  

Auditoria que teve por objetivo verificar os procedimentos dos Estudos de Viabilidade 

Técnica e Econômica (EVTE) e outros aspectos legais, técnicos e de gestão do 

empreendimento Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Rota 3. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
004.286/2012-0 - 

  

Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a legitimidade e a legalidade de atos praticados 

visando a implantação do novo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), 

situado no município de Lagoa Santa/MG. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica 

Interessado: Congresso Nacional 

Responsáveis: Anderson Alex de Souza Ribeiro; Antônio Luiz Carneiro; Fabio Almeida 

Esteves; Franz Carlos Dias; Jorge Kushikawa; Jose Geraldo Ferreira Malta; Marcelo 

Marques de Azevedo; Pedro Alcantara de Rezende Junior; Robson Fonte; Schahin 

Engenharia S.A.; Sílvio Antônio de Arruda; Ênio Marcos Salim 

Representantes legais: Walter Ramos da Costa Porto (OAB/DF 6.098) 
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015.610/2018-7 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo 

de auditoria que teve por objetivo verificar a legalidade e legitimidade na descentralização 

de recursos orçamentários. 

Órgãos/Entidades/Unidades : Fundação de Amparo A Pesquisa e Extensão Universitária - 

UFSC - MEC; Ministério da Saúde; Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Responsáveis: Adeilson Loureiro Cavalcante; Alacoque Lorenzini Erdmann; Antônio 

Carlos Figueiredo Nardi; Eleonora Milano Falcao Vieira; Erves Ducati; Gilberto Vieira 

Angelo; Rogerio Cid Bastos; Ubaldo César Balthazar 

Representação legal: não há 

  

  
016.524/2007-8 - 

  

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou as contas do recorrente 

irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na 

execução de convênio cujo objeto era a montagem e a implementação de instrumentos 

técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais do Estado do 

Ceará. 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Ceará 

Interessado: Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa 

Responsáveis: Deusiclea Barboza de Castro; Francisco Pessoa Furtado; Fundação 

Professor João Ramos Pereira da Costa; Lauro Sergio de Figueiredo; Mestra Ltda.; Paulo 

Ramiro Perez Toscano; Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Raymundo Cesar 

Bandeira de Alencar; Raymundo José Santos Garrido; Rui Melo de Carvalho 

Representação legal: Alessandra Nunes da Costa e outros, representando Deusiclea 

Barboza de Castro; Juarez Morais Chaves e outros, representando Ceudesp - Centro de 

Educação Universitário e Desenvolvimento Profissional Ltda; Maria Eroneide Alexandre 

Maia (OAB/CE 12833) e outros, representando Francisco Pessoa Furtado; Antônio Lázaro  

Martins Neto (OAB/DF 253540) e outros, representando Raymundo José Santos Garrido ;  

Matheus Machado Mendes de Figueiredo (OAB/DF 6597-E) e outros, representando 

Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Manoel de Santana Neto (OAB/DF 13.708), 

representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Vinícius Vilardo de Mello Cruz (OAB/CE 

21.419) e outros, representando Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa; Cristian  

Klock Deudegant (OAB/DF 24734) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano; 

Iuri Mattos de Carvalho (OAB/BA 16741) e outros, representando Pedro Thadeu Miranda 

de Argollo Pereira 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
004.678/2017-6 - 

  

Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares, 

condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades havidas na 

concessão de auxílios e de bolsas de estudo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Paraná 

Responsáveis: André Santos de Oliveira; Cherri Francine Concer; Conceição Abadia de 

Abreu Mendonça; Denise Maria Mansani Wolff; Edilson Sérgio Silveira; Graciela Ines 

Bolzon de Muniz; Guiomar Jacobs; Josiane de Paula Ribeiro; Júlio Cezar Martins; Lúcia 

Regina Assumpção Montanhini 

Representação legal: Flavio Pansieri (OAB/PR 31.150) 

  
005.192/2019-6 - 

  

Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em partidos políticos e coligações 

sujeitos à jurisdição da Justiça Eleitoral, relacionadas à destinação de recursos do Fundo 

Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o 

financiamento de candidatas nas eleições de 2018. 

Órgão/Entidade/Unidade: Justiça Eleitoral 

Representação legal: não há 

  
008.666/2013-0 - 

  

Ato de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil  

Interessado: Noeli Mendes 

Representação legal: Não há 
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016.826/2009-5 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que proferiu determinações ao recorrente 

em processo de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades  

na aquisição de medicamentos por meio do pregão destinado à contratação de empresa 

especializada no fornecimento dos medicamentos para o atendimento à Central de 

Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa. 

Embargante: Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Goiás  

Advogados com procuração nos autos: Antônio Augusto Rosa Gilberti (OAB/GO 11.703) 

e Carla Valente Brandão (OAB/GO 13.267) 

  
017.705/2016-9 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes 

irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa em processo de representação 

a respeito de irregularidades em licitações e desvio de recursos no âmbito da prefeitura em 

nove ajustes firmados pela União e o Município. 

Embargantes: Construtora Cristo Rei Eireli e Valdemir Moreira Palitot 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Conceição/PB 

Responsáveis: Anna Thereza Chaves Loureiro; Construtora Cristo Rei Eireli; Francisco de 

Oliveira Braga Neto; Grayson Kleber Silva Palitot; Maria Cenir Ramalho; Maria Vilma de 

Oliveira; Valdemir Moreira Palitot; Vani Leite Braga de Figueiredo 

Representação legal: Eduardo Henrique Marinho Alves  

  
018.957/2017-0 - 

  

Levantamento sobre contratações de Tecnologia da Informação em bancos públicos. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco do Brasil S.A.; Bb Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa 

Econômica Federal 

Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934) e outros, representando 

Caixa Econômica Federal 

  
027.550/2019-2 - 

  

Representação formulada para que o TCU adote providências para a prevenção  de fraudes 

na utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) nas 

Eleições Municipais de 2020, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral e a Justiça 

Eleitoral. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior Eleitoral 

Representação legal: não há 

  
036.639/2019-2 - 

  

Representação acerca da transparência dos gastos incorridos com as viagens de autoridades 

e agregados para o evento de canonização da Irmã Dulce no Vaticano. 

Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados e Ministério das Relações Exteriores  

Representação legal: não há 

  
040.476/2019-7 - 

  

Denúncia sobre possíveis irregularidades em chamamento público destinado a selecionar 

potenciais imóveis para a futura celebração de contrato de locação para abrigar as 

instalações do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Penitenciário Nacional - Depen/Ministério da 

Justiça e Segurança Pública 

Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 

Representação legal: não há 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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Ministra ANA ARRAES 

  
000.863/2019-0 - 

  

Auditoria realizada, em atendimento a Solicitação do Congresso Nacional, em contrato de 

repasse que tem por objeto a construção da cadeia pública masculina de São Luís Gonzaga 

do Maranhão (MA). 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Maranhão 

Responsáveis: Fabiano Leite Campos, Marco Aurélio Simões Coelho, Mauro Sérgio Muniz 

dos Santos, Murilo Andrade de Oliveira, Rafael Velasco Brandani e Regina Célia Barbosa 

Ribeiro 

Interessado: Congresso Nacional 

Representação legal: José Reis Rocha Vieira (OAB/MA 6.280) representando Mauro 

Sérgio Muniz dos Santos  

  
007.720/2012-2 - 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes 

irregulares, condenou-os ao pagamento de débito de multa, bem como os inabilitou para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração 

Pública federal, em razão irregularidades em contrato de repasse para realização de obras 

de pavimentação urbana. 

Recorrentes: Marcos Barboza da Silva, Egídio Cordeiro de Abreu Filho, Francisco 

Eduardo Nascimento dos Santos, Edson Pereira de Sousa, Roberto Soares Pessoa, Carlos  

Eduardo Bandeira de Mello e Débora Lopes de Araújo Bezerra de Menezes  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Maracanaú/CE 

Responsáveis: A. P. B. J. Construções e Serviços Ltda., Carlos Eduardo Bandeira de Mello, 

Débora Lopes de Araújo Bezerra de Menezes, Edson Pereira de Sousa, Egídio  Cordeiro de 

Abreu Filho, Francisco Eduardo Nascimento dos Santos, Francisco de Assis Pinto Bilhar 

Júnior, Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. - ME, José Milton Lúcio do 

Nascimento, Marcos Barboza da Silva, Miguel Ângelo Pinto Martins, Roberto Soares 

Pessoa e Suarez Leite Machado 

Representação legal: Francisco Irapuan Pinho Camurça (OAB/CE 6.476) e outros 

representando Francisco Eduardo Nascimento Santos, Marcos Barboza da Silva e Egídio  

Cordeiro de Abreu Filho; Márcio Christian Pontes Cunha (OAB/CE 14.471) e outros 

representando Roberto Soares Pessoa e Carlos Eduardo Bandeira de Mello; Adriano Pessoa 

Bezerra de Menezes (OAB/CE 16.755) e outros representando Débora Lopes de Araújo 

Bezerra de Menezes; Eugênio de Araújo Oliveira e Lima (OAB/CE 18.264) representando 

Edson Pereira de Souza 

  
008.557/2016-0 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em 

processo de auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras de contenção de encostas em 

98 setores de risco alto e muito alto no Município de Salvador/BA, no âmbito do programa 

gestão de riscos e resposta a desastres, custeadas com recursos de termo de compromisso. 

Recorrentes: Cláudio de Oliveira Torres, Consórcio Concreta/Ecla, Deusdete Fagundes de 

Brito e José Ubiratan Cardoso Matos  

Órgãos/Entidades/Unidades: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia e Ministério das Cidades  

Representação legal: Guilherme Teixeira Pereira (OAB/BA 25.677) e outros 

representando Cláudio de Oliveira Torres; Delmário Araújo Leal Júnior (OAB/BA 54.317), 

Maurício Brito Passos Silva (OAB/BA 20.770) e outros representando a Concreta 

Tecnologia em Engenharia Ltda. e o Consórcio Concreta/Ecla; Jutahy Magalhaes Neto 

(OAB/DF 23.066) e outros representando Deusdete Fagundes de Brito; e Isaac Newton 

Carneiro (OAB/BA 11.334) e outros representando José Ubiratan Cardoso Matos  

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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012.147/2020-6 - 

  

Processo administrativo com proposta de realizar acompanhamento com o objetivo de 

monitorar as folhas de pagamento de unidade jurisdicionadas, coibindo fraudes e 

irregularidades de forma tempestiva. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco Central do Brasil, Banco da Amazônia S.A., Banco 

do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, Caixa Econômica Federal, Câmara dos Deputados, Centrais Elétricas  

Brasileiras S.A., Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, 

Defensoria Pública da União, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Ministério da 

Defesa, Ministério da Economia, Petróleo Brasileiro S.A., Senado Federal e Tribunal de 

Contas da União 

Interessada: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
000.955/2019-1 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente 

representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objetivo 

contratar serviços de manutenção e conservação industrial para unidades localizadas em 

Brasília/DF e nos municípios de Minaçu/GO, Barro Alto/GO e Gurupi/TO. 

Recorrente: Spandex Serviços de Terceirização de Mão de Obra Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A 

Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, 

representando Spandex Serviços Ltda.; Adriana Souza da Fonseca (OAB/RJ 114.612) e 

outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Gabriela Garcia Freitas Oliveira 

Morato (OAB/DF 47.348) e outros, representando Bsbsystem Engenharia Ltda 

  
008.719/2004-0 - 

  

Prestação de contas, exercício de 2003. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo  

Responsáveis: Amaury Pio Cunha; Fernando Lima Barbosa Vianna; Francisco Vilardo  

Neto; Jose Carlos Mello Rego 

Representação legal: não há 

  
010.557/2003-9 - 

  

Prestação de contas, exercício de 2002. 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo  

Responsáveis: Aguinaldo José Teixeira; Amaury Pio Cunha; André Luiz Marques 

Canoilas; Carlos Alberto Vilanova; Divalme Ancelmo de Souza; Fernando Lima Barbosa 

Vianna; Fernando Victor Castanheira de Carvalho; Francisco Vilardo Neto; João de 

Andrade Marques; Jose Eduardo Melhen; José Roque; Luiz César Brandão Maia; Luís  

Henrique Teixeira Baldez; Marcos Reginaldo Panariello; Murilo Marques Barboza; Nelson 

Oly Varella; Oscar da Cunha Pinheiro; Rubens da Silva; Sergio Alcides Antunes  

Representação legal: Ayrton Apparecido Gonzaga (OAB/SP 19.141) e outros, em nome 

de Benedicto Ricardo Motta e Amaury Pio Cunha; Renata Barbosa Fontes (OAB/DF 8.203) 

e outros, representando Fernando Lima Barbosa Vianna 

  
016.065/2017-4 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do 

recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na 

aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias 

domiciliares. 

Recorrente: Isac Rodrigo Alves 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Algodão de Jandaíra/PB 

Representação legal: Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 10.827) e outros, 

representando Isac Rodrigo Alves  
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
001.205/2017-0 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos na área da saúde. 

Representante: Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Maranhão 

(Denasus/SEAUD/MA) 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Colinas/MA 

Responsável: Valmira Miranda da Silva Barroso, Prefeita 

Representação legal: não há 

  
003.896/2009-2 - 

  

Embargos de declaração interposto contra acórdão que apreciou monitoramento de 

deliberações sobre a fiscalização nas obras de implantação da Linha 1 (integrada pelos 

tramos I e II) do sistema metroviário do município de Salvador/BA. 

Recorrentes: Consorcio Construtor Metrosal, integrado pelas empresas Andrade Gutierrez 

Engenharia S/A; Siemens Aktiengesellschaft; Construções e Comércio Camargo Correa 

S/A 

Órgãos/Entidades/Unidades: Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de 

Transportes de Salvador; Companhia de Transportes da Bahia 

Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/A; Carlos Von Beckerath Gordilho ;  

Denival Damasceno Chaves; Fernando Durão Schleder; Flávio Mota Monteiro; Frederico  

Pires da Silva; Ivan Carlos Alves Barbosa; Janary Teixeira de Castro; João Luiz da Silva 

Dias; José Hamilton da Silva Bastos; Luiz Fernando Tavares Vilar; Luiz Otávio Ziza Mota 

Valadares; Nestor Duarte Guimarães Neto; Pedro Antonio Dantas Costa Cruz 

Interessados: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, Companhia de Transportes 

da Bahia - CTB, Consórcio Construtor Metrosal, Construções e Comércio Camargo Correa 

S.A., Siemens Aktiengesellschaft; Consórcio Bonfim; Bombardier Transportation Brasil 

Ltda.; Bombardier European Investments SLU; MPE Montagens e Projetos Especiais S.A; 

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. e CCR Companhia do Metrô da Bahia. 

Representação legal: Bruno Francisco Cabral Aurélio (247054/OAB-SP) e outros, 

representando Bombardier Transportation Brasil Ltda.; Ana Carolina Mazoni 

(31.606/OAB-DF) e outros, representando Ivan Carlos Alves Barbosa; Jefferson Barros  

Figueiredo e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Marcelo 

Antonio Muriel (83931/OAB-SP) e outros, representando Siemens Aktiengesellschaft; 

Theo Francisco Giffoni (150521/OAB-RJ), representando Sondotecnica Engenharia de 

Solos S/A; Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando 

Andrade Gutierrez Engenharia S/A; Alana Abilio Diniz Vila Nova (35.311/OAB-DF) e 

outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S/A e Construções e Comércio  

Camargo Correa S/A; Jéssica Loyola Caetano Rios, representando Daniel Vieira Bogéa 

Soares; Pedro Henrique Fernandes Barros, Arthur Lima Guedes (18.073/DF) e outros, 

representando Consorcio Construtor Metrosal; Antonio Carlos Guimarães Gonçalves 

(33.766/OAB-DF), representando Ana Claudia Lourenço Stein; César Almeida Pereira 

(36.386/OAB-DF) e outros, representando Luiz Otávio Ziza Mota Valadares  

  
034.422/2016-1 - 

  

Representação sobre supostas irregularidades na execução de contrato de tecnologia da 

informação (TI). 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) 

Responsáveis: Emilia Amaral Silva Rolim, Superintendente Adjunta de Administração 

substituta; Flávia Skrobot Barbosa Grosso, Superintendente da Suframa; Francisco Arnóbio 

Bezerra Mota, Superintendente Adjunto de Administração; José Ribamar do Nascimento  

Araújo, Coordenador Geral de Modernização e Informática em exercício; Plínio Ivan Pessoa 

da Silva, Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira; Raimunda Iracema 

de Castro Pacheco, Superintendente Adjunta de Administração; Sebastião Gonçalves de 

Araújo Filho, Coordenador Geral de Modernização e Informática; Thomaz Afonso Queiroz 

Nogueira, Superintendente da Suframa; Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação 

Tecnológica  

Representação legal: Farid Mendonca Junior (6969/OAB-AM), representando Thomaz 

Afonso Queiroz Nogueira; Antenor dos Santos Neves, representando Fucapi; Marco 

Antonio Portella de Macedo (2039/OAB-AM), representando Emilia Amaral Silva Rolim 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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037.111/2018-3 - 

  

Monitoramento de acórdão que apreciou auditoria nas contratações de tecnologia da 

informação (TI). 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
013.677/2019-5 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre as ações 

desenvolvidas pelo Governo Federal, no período de 2016 a 2018, alusivas à Política de 

Apoio à Primeira Infância, disciplinadas pela Lei 13.257/2016, bem como sobre o montante 

de recursos despendido. 

Interessada: Câmara dos Deputados.  

Òrgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cidadania.  

Representação legal: não há. 

  
025.969/2015-3 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em face da impugnação total das despesas realizadas 

com recursos de convênio celebrado com o objetivo de apoiar a realização da festa de 

carnaval de 2009. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Aiuaba/CE 

Responsáveis: Ramilson Araújo Moraes, ex-Prefeito; Francisco Dário Cavalcante Mota, 

ex-Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação; J. Antônio de Morais Pires Eventos -

ME; Francisco Célio Saboya Freire-ME 

Representação legal: Antonio Braga Neto (OAB/CE 17.713); Ricardo Gomes de Souza 

Pitombeira (OAB/CE 31.566); Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (OAB/CE 

18.185); Karla Renara Milério Benevides (OAB/CE 29.010); Joana Alencar Ferreira de 

Carvalho (OAB/CE 32.043), Priscila Gonçalves Brito (OAB/CE 33.289), Cássio Felipe 

Góes Pacheco (OAB/CE 17.410) 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
013.768/2019-0 - 

  

Acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação 

(TI) promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

Órgão/Entidade/Unidade: não há 

Representação legal: Leilane Morais Alcântara e outros, representando Agência Nacional 

de Transportes Terrestres  

  
016.940/2018-0 - 

  

Monitoramento de determinação proferida em processo de denúncia sobre possíveis 

irregularidades na execução de diversos convênios. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo e Município de São Lourenço da 

Mata/PE. 

Representação legal: não há. 

  
036.697/2018-4 - 

  

Representação autuada em face das evidências de fraude às licitações para a realização das 

obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Análise de oitiva. 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.  

Responsável: Skanska Brasil Ltda. 

Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), entre outros, 

representando a Petróleo Brasileiro S.A.; e Cláudio Coelho de Souza Timm (OAB/DF 

16.885), entre outros, representando a Skanska Brasil Ltda. 

  
038.281/2019-8 - 

  

Representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico para a contratação de 

serviços comuns de engenharia em prol da ampliação do Setor de Ensino a Distância (Sead) 

no Rio de Janeiro - RJ. 

Representante: RN Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Escola de Guerra Naval. 

Representação legal: não há 
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041.215/2018-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada diante de dano ao erário ocorrido em virtude de 

irregularidades em concessões de operações de crédito. Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Santa Catarina 

Responsáveis: Bruno Muniz Alves; Marcio Borges  

Representação legal: Micheline Lodetti (OAB/SC 9.287)  

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
004.030/2020-6 - 

  

Representação sobre supostas irregularidades em contratação de empresa especializada em 

contact center para prestação de serviços de atendimento humano, receptivo e ativo, por 

meio de diversas mídias e canais de atendimento (telefone, e-mail, portais, mídias sociais, 

serviços de mensageria, cartas e atendimento presencial), incluindo planejamento, gestão 

dos serviços e atividades acessórias inerentes ao processo de atendimento. 

Representante: Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda.. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

Representação legal: George de Castro Junior (OAB/CE 16.203), representando Vector 

Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. 

  
008.335/2016-8 - 

  

Auditoria realizada para fiscalizar a execução das obras de restauração do pavimento da 

pista de pouso e decolagem (PPD) e reforma e ampliação do terminal de passageiros (TPS) 

do Aeroporto Internacional de Rio Branco - Plácido de Castro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Responsáveis: Ari Cruz Chaves; David Cardoso dos Santos; Luciano Lima de Matos; 

Nilson Pedro de Souza Falcao; Ronald da Silva Gama; Rosenia Alice Lima Caldas; 

Waldecy Ferreira Rodrigues  

Interessado: Congresso Nacional . 

Representação legal: Lilian Macedo Novais e outros, representando Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária. 

  
011.325/2020-8 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre resultados de 

auditorias e inspeções realizadas sobre a política de benefícios fiscais  concedidos ao 

mercado de defensivos agrícolas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Casa Civil da Presidência da República, Ministério da 

Economia (ME), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério  

da Saúde (MS), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) 

Interessada: Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal  

Representação legal: não há 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

TC 015.345/2019-0  

Natureza: Representação  

Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia Jamil Hadad.  

Interessado: Per Prima Comercio e Representacoes Ltda 
(40.179.558/0001-09)  

DESPACHO 

Considerando a análise empreendida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas em instrução constante à peça 204;  

Considerando que o TC 015.345/2019-0 não está classificado como sigiloso, e que as peças 
solicitadas foram classificadas como sigilosas em decorrência de pedido formulado pela própria requerente;  

Considerando, por fim, que o processo já foi apreciado por meio do Acórdão 393/2020-
Plenário, defiro o acesso às pecas 196 a 198 dos autos à requerente, haja vista, principalmente, o teor do 

art. 4º, parágrafo 1º, da Resolução TCU 249/2012, que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da 
Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas da União. 

Gabinete, em 7 de abril de 2020. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 

Processo:015.237/2020-6 
Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento 

Nacional 
Assunto: Representação. Pedido de medida cautelar. 

Licitação. Convite. Oitiva prévia. 

DESPACHO 

Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa 5 
Estrelas Comercial e Serviços de Mudanças Ltda., com fundamento no art. 113, § 1º da Lei 8.666/1993, c/c 
os art. 237 do Regimento Interno do TCU, em razão de supostas irregularidades no Convite nº 2/2020, 

promovido pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (Sesi-DN), tendo por objeto a 
“Contratação de empresa especializada em manuseio, embalagem e transporte de obras de arte 

contemporânea, contemplando a prestação de serviços de coleta, embalagem, transporte, abertura das 
embalagens e devolução de obras de arte para as exposições que integram a etapa de itinerância da 7ª 
edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça e da 4ª edição do Projeto Arte e Indústria, 

conforme localidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência” (peça 1). 

2. As alegações da representante foram assim elencadas pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas - Selog, unidade técnica instrutora do feito (peça 8), verbis: 

“1. O representante alega, em suma, que:  

a) sendo empresa especializada em transporte, com realização de serviços similares aos do objeto do 
certame, a 5 Estrelas decidiu participar da licitação por entender ter capacidade técnica para plena 
prestação dos serviços licitados; 

b) compareceram à sessão três empresas interessadas, sendo que na fase de preços a 5 Estrelas ofertou 
o menor preço, conforme ata de abertura da sessão (peça 1, p. 105), todavia, na análise da documentação 
de habilitação, a comissão de licitação considerou os atestados insuficientes, julgando a representante 
inabilitada, sendo posteriormente classificada e declarada vencedora a licitante T.M & I Ltda. com valor 
quase 8% superior ao ofertado pela 5 Estrelas; 

c) conforme consta na ata de sessão pública, subitem 2.1, a Comissão de Licitação inabilitou a 
representante pelo não atendimento à exigência prevista no item 3.7.2 do edital, o qual dispõe que as 
licitantes deveriam apresentar atestado de capacidade técnica dos serviços similares ao objeto licitado 
com a prova de que foram realizados com modalidade específica de seguro de transporte all risk ; 

e) todavia, all risk  não se trata de uma modalidade de transporte, mas de um tipo de apólice de seguro 
contra riscos operacionais no transporte de cargas, conforme se depreende da Circular - Susep 565, de 
24/12/2017; 

f) segundo o Sesi, o seguro na modalidade all risk  sequer seria de responsabilidade da licitante, sendo 
contratado diretamente pelo próprio Sesi; 

g) a inabilitação da representante, conforme a ata da sessão pública, foi baseada em parecer técnico, que 
consignou:  

Foi realizada consulta junto as corretoras de seguros Affinité e JMS, especialistas no ramo de 
audiovisual, entretenimento e artes, com o objetivo de verificar se a transportadora "5 Estrelas Comercial 
e Serviços de Mudanças - Eireli" cumpre os requisitos técnicos exigidos para a emissão da apólice de 
seguro de obra de arte na modalidade All risk , e fomos informados por ambas de que a empresa não 
integra a lista de empresas habilitadas e cadastradas para a execução dos serviços nas condições exigidas 
pelas seguradoras especializadas em tal modalidade de seguro. 

h) não se verifica fundamento jurídico ou técnico que justifique a inabilitação da representante com base 
em diligência a duas empresas do ramo de seguros sobre a possibilidade de contratação da licitante; 
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i) consultar apenas duas empresas de seguro não faz qualquer prova de que a licitante não possa cumprir 
os requisitos junto a elas em tempo hábil para execução dos serviços ou que não seja cadastrada junto a 
outras tantas corretoras aptas junto a Superintendência de Seguros Privados (Susep); e 

j) para se habilitar no certame, a representante apresentou diversos atestados de capacidade técnica, 
comprovando a execução de serviços similares ao objeto da licitação, quanto ao transporte de obras de 
arte e quanto ao transporte de cargas diversas (tabela com os atestados à peça 1, p. 9). 

2. Por fim, a representante requer, em suma, que: 

a) seja concedida, inaudita altera pars, liminar para determinar que seja imediatamente suspenso o 
andamento do certame até julgamento final da presente representação ou até a correção do ato na esfera 
administrativa, no exercício do poder de autotutela dos órgãos; 

b) ao final, requer que se julgue procedente a presente representação, declarando a nulidade do ato que 
inabilitou a empresa 5 Estrelas, pois que totalmente contrário a legislação e lesivo ao erário; e 

c) que a representante seja admitida no processo na qualidade de interessada” 

3. Após realizado exame acerca da admissibilidade da representação, a Selog procedeu a seguinte avaliação 
acerca dos pressupostos para a adoção de eventual medida cautelar, diante das alegações apresentadas pela 
representante, verbis: 

“D. MEDIDA CAUTELAR - AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

PERIGO DA DEMORA 

(...) 

Análise: 

4. Não há como concluir acerca da presença do perigo da demora, uma vez que no site do Sesi - DN 
consta que o certame está concluído, todavia não há informações quanto a consequente celebração 
contratual. 

5. Nesse sentido, uma vez que será proposta oitiva prévia a fim de se avaliar a plausibilidade jurídica 
dos argumentos do representante, como descrito adiante, propõe-se a inclusão de questionamento ao 
gestor quanto a atual fase do certame ou da contratação 

PERIGO DA DEMORA REVERSO 

(...) 

6. Embora a contratação de serviço de transporte de carga não pareça ser essencial as atividades do Sesi-
DN, o objeto se relaciona a realização de eventos com datas programadas em diferentes localidades, 
quais sejam a 7ª edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça e da 4ª edição do Projeto Arte 
e Indústria. 

7. Nesse sentido, os serviços de transporte de obras de arte licitado tornam-se essenciais a consecução 
dos referidos eventos.  

8. Todavia, ainda que se considere a contratação essencial para os eventos agendados, não há 
informações quanto a existência de contrato com o mesmo objeto vigente ou passível de prorrogação. 

9. Dessa forma, não há, por ora, como concluir acerca da presença do perigo da demora reverso. Propõe-
se, assim, a inclusão desses questionamentos ao gestor na oitiva prévia a ser realizada  

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA 

(...) 

Análise quanto à plausibilidade jurídica e quanto à necessidade de adoção de medida cautelar:10.  De 
início, importante ressaltar que o TCU reconheceu que as entidades integrantes do Sistema S, os serviços 
sociais autônomos, podem editar seus próprios regulamentos sobre licitações e contratos (Decisão 
907/1997-TCU-Plenário, relator Ministro Lincoln Magalhães da Rocha). Contudo, há limites para a 
atuação das entidades do Sistema ‘S’ nas licitações que promovam.  

11. Não podem os serviços sociais autônomos se distanciarem dos valores essenciais ao processo 
licitatório, quais sejam, os princípios regentes da matéria. Nesse sentido a Decisão 907/1997-TCU-
Plenário: 

(...) os Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos à observância aos estritos procedimentos 
estabelecidos na Lei nº 8.666/93, e sim aos seus regulamentos próprios devidamente publicados, 
consubstanciados nos princípios gerais do processo licitatório. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 64 | Segunda-feira, 13/04/2020 16 

12. Nesse sentido também o Ministro Relator Aroldo Cedraz, em seu voto condutor ao Acórdão 
2.742/2017-TCU-Plenário: 

8. Reconheço, primeiramente, a exemplo da Secex-PE, que assiste razão à unidade jurisdicionada 
quando alega que, “por não estarem incluídos na lista de Entidades enumeradas no parágrafo único 
de art. 1º da Lei nº 8.666/93, os Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos à observância dos 
estritos procedimentos da referida Lei, e sim aos seus regulamentos devidamente publicados, em 
decorrência de decisão do Tribunal de Contas da União” (peça 33, p. 1).  

9. Cabe ressalvar, apenas, que esses mesmos Serviços Sociais, a despeito da possibilidade de adoção 
de regulamentos próprios de contratação devidamente publicados, estão obrigados a observar 
fielmente os princípios gerais de licitação, assim como aqueles previstos no art. 37, caput, da 
Constituição Federal de 1988. Nesse sentido são os Acórdãos 2.198/2015, 1.974/2014, 1.852/2014 e 
956/2013, só para citar alguns proferidos pelo Plenário desta Corte de Contas. 

13. O representante indica ser irregular item do edital referente a qualificação técnica, e, por 
consequência, sua inabilitação do certame por, segundo a Comissão de Licitação, não ter demonstrado 
possuir a requerida qualificação.  

14. Trata-se do item 3.7.2 do edital (peça 3, p. 5) que conceitua atividade pertinente e compatível com 
o objeto da licitação para fins de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços descrita no item 
3.7.1 do edital: 

3.7.2. Entende-se por serviço pertinente e compatível com o objeto da licitação a comprovação de 
que a transportadora já prestou, satisfatoriamente, serviço de transporte de obras de arte, devidamente 
asseguradas, pelo emissor do respectivo atestado, na modalidade All risk  “prego a prego” (destaques 
não originais) 

15. O representante alega que all risk  não se trata de uma modalidade de transporte, mas de um tipo de 
apólice de seguro contra riscos operacionais no transporte de cargas. Para isso, cita Circular - Susep 565, 
de 24/12/ 2017 (peça 7), que dispõe sobre regras e critérios para a elaboração e a comercialização de 
planos de seguro do ramo Riscos Nomeados e Operacionais e dá outras providências: 

Art. 4º Desde que atendidas as condições definidas no art. 2º, consideram-se:  

(...)  

II - Riscos Operacionais: aqueles nos quais a complexidade dos riscos inviabiliza sua identificação, 
com a estipulação de cobertura de Danos Materiais, estruturada na forma all risks, garantindo 
cobertura para quaisquer eventos, inclusive o risco de incêndio, com exceção dos riscos 
expressamente excluídos 

16. As alegações do representante, em suma, ensejam avaliação quanto a pertinência e compatibilidade 
com o objeto licitado do requisito do edital quanto a comprovação, para fins de qualificação técnica, de 
prestação de serviços de transporte de obras de arte com seguro na modalidade all risk .  

17. Conforme Regulamento de Licitações e Contatos do Sesi, segundo o art. 2º, em seu trecho final, não 
são admitidos critérios que frustrem o caráter competitivo dos certames: 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SESI e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter 
competitivo. 

18. O mesmo normativo, mais especificamente quando trata da habilitação, no art. 12, item II, define a 
documentação que poderá ser exigida dos interessados na comprovação de qualificação técnica: 

II) qualificação técnica:  

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

b) documentos comprobatórios de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;  

c) comprovação de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as condições 
do instrumento convocatório;  

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
(destaques não originais) 
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19. Em análise inicial, verifica-se que a decisão pela modalidade de seguro requerida, all risk , para o 
transporte das obras de arte encontra-se no âmbito da discricionariedade do gestor. Esse seguro, 
conforme informado pelo Sesi, em resposta a impugnação apresentada, será contratado pela entidade 
junto à seguradora do mercado após a definição e contratação da empresa que será responsável pelo 
transporte dos objetos (peça 1, p. 64): 

4.1.1. O Edital do Convite n°2/2020 não exige contratação de apólice de seguro na modalidade Ali 
Risk, pela empresa que realizará o transporte das obras de arte, mas tão somente a comprovação de 
que a Licitante já realizou transporte de obras de arte, devidamente asseguradas, na modalidade All 
risk  "prego a prego".  

4.1.2. A contratação do seguro, na modalidade Ali Risk "prego a prego", será realizada pelo SESI, 
considerando o escopo de itinerância das obras. 

20. A exigência de demonstração de capacidade técnica no transporte de obras de arte mostra-se 
compatível com a necessária comprovação de aptidão para desempenho da atividade objeto da licitação, 
conforme preceitua o art. 12, II, “b”, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi.  

21. Todavia, uma vez que o seguro na modalidade all risk  para o transporte pretendido será contratado 
pelo Sesi, junto a terceira empresa do ramo de seguros, não nos parece razoável a exigência de que os 
licitantes demonstrem prestação pretérita de serviços cobertos com o referido seguro. 

22. Em princípio, qualquer que seja a empresa vencedora do certame, após comprovar experiência no 
transporte de obras de arte e demais requisitos habilitatórios do certame, o serviço poderia ser realizado 
com a cobertura de seguro na modalidade all risk , contratado pelo Sesi junto à seguradora do mercado.  

23. Dessa forma, a exigência descrita no item 3.7.2 do edital quanto à necessidade de apresentação de 
atestados, em que os interessados comprovem o transporte de obras de arte com cobertura securitária na 
modalidade all risk , figura-se desproporcional ao objeto licitado. Isso contraria o art.12, II, “b”, do 
Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, podendo acarretar restrição ao caráter competitivo do 
certame, em desacordo com o previsto no trecho final do art. 2º do mesmo regulamento. A não ser que, 
para estar coberta pela modalidade all risk , empresas transportadoras tenham que cumprir requisitos 
técnicos definidos por normativos do setor de seguros.  

24. O procedimento adotado pelo Sesi de consultar seguradoras do ramo para verificar se a empresa 
inicialmente vencedora, ora representante, cumpria requisitos para contratação de seguro na modalidade 
all risk  sugere tal regramento.  

25. Na documentação acostada aos autos pelo representante, em que constam atas das sessões (peça 1, 
p. 105, 109 e 111), parecer técnico (peça 1, p. 106), respostas do Sesi a impugnação (peça 1, p. 63) e a 
recurso (peça 1, p. 110), não há informações quanto a esses possíveis requisitos. Dessa forma, para 
avaliação da plausibilidade jurídica das alegações do representante, propõe-se realização de oitiva prévia 
da entidade contratante. 

26. Diante de todo o exposto, não é possível avaliar os pressupostos do perigo da demora e do perigo da 
demora reverso. Além disso, não há elementos suficientes nos autos para a conclusão acerca da 
plausibilidade jurídica dos argumentos trazidos na representação, essencial para a eventual adoção de 
medida cautelar, sendo necessária a realização de oitiva prévia. 

4. Finalmente, cumpre salientar que a empresa representante apresenta pedido de ingresso nos autos na 

qualidade de interessada, que sofreu a seguinte análise pela Selog, verbis: 

“Análise: 

27. Quanto ao pedido de ingresso formulado por 5 Estrelas Comercial e Serviços de Mudanças Ltda. 
como parte interessada no presente processo (peça 1, p. 14), propõe-se o seu indeferimento, pois não 
demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo 
próprio, à luz do art. 146 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2º, § 2º, da Resolução - TCU 36/1995, 
com redação dada pelo art. 1º da Resolução - TCU 213/2008” 

5. Apresentada a matéria, passo a decidir. 

6. Em uma análise de cognição sumária, adequada a esta etapa processual, constato que não há nos autos 
elementos suficientes para comprovar a existência dos pressupostos que justifiquem a adoção de medida 
cautelar nesta oportunidade. 
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7. Dessa forma, acolho a proposta da Selog no sentido de realizar a oitiva da entidade jurisdicionada e da 
empresa vencedora do certame, a fim de colher elementos que possam subsidiar uma decisão acerca da 
medida cautelar requerida, bem como sobre o mérito da representação. 

8. Também acolho a proposição da unidade técnica para que seja indeferido o pedido de ingresso da empresa 
representante como parte interessada do processo, uma vez que a referida empresa não logrou demonstrar 
razão legítima para intervir no feito, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio. 

9. Assim, manifesto anuência ao pronunciamento uniforme da unidade técnica (peças 8 e 9), e adoto sua 
proposta de encaminhamento, com ajustes de redação que julgo pertinentes. 

10. Diante do exposto, preliminarmente ao exame da adoção da medida cautelar pleiteada, decido: 

10.1. conhecer da presente representação, uma vez que se encontram presentes os requisitos de 
admissibilidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do 
Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

10.2. realizar a oitiva prévia do Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional, com 
fulcro no art. 276, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se 
pronuncie acerca das questões veiculadas na petição inicial apresentada pela empresa 5 Estrelas Comercial 
e Serviços de Mudanças Ltda., relativas ao Convite 2/2020, em especial quanto aos seguintes tópicos: 

a) exigência, conforme descrito no item 3.7.2 do edital, quanto à necessidade de apresentação 
de atestados, referente à qualificação técnica, em que os interessados comprovem a realização de transporte 
de obras de arte com cobertura securitária na modalidade all risk, o que, em princípio, figura-se 
desproporcional ao objeto licitado, contrariando o art.12, II, “b”, do Regulamento de Licitações e Contratos 
do Sesi, podendo acarretar restrição ao caráter competitivo do certame, em desacordo com o previsto no 
trecho final do art. 2º do mesmo regulamento; 

b) demais informações que julgar necessárias; e 

c) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, 
informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 

10.3. realizar a oitiva da sociedade empresária T.M & I Ltda. (CNPJ 02.714.307/0001-80), com 
fundamento no art. 276, § 2º, c/c o art. 250, V, todos do Regimento Interno do TCU, para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, se manifestar, caso queira, sobre os fatos constantes dos presentes autos; 

10.4. alertar o Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional e a sociedade empresária 
T.M & I Ltda. quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida cautelar para a suspensão do certame 
ou da celebração do contrato, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de 
ocorrência de prejuízos à Administração, ou mesmo de determinar a anulação dos atos decorrentes do 
certame ou a não prorrogação do contrato, na hipótese de haver elementos suficientes para a decisão de 
mérito, após a realização da oitiva prévia, com base no disposto no art. 276, § 6º, do Regimento Interno do 
TCU;  

10.5. encaminhar cópia da representação e da presente decisão ao Serviço Social da Indústria - 
Departamento Nacional e à sociedade empresária T.M & I Ltda., de maneira a embasar as respostas às 
oitivas; 

10.6. indeferir o pedido de ingresso da empresa representante como parte interessada do 
processo, com fulcro nos art. 144, §2º, c/c art. 146, § 2º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; e 

10.7. dar ciência desta decisão à empresa representante. 

 À Selog, para as providências determinadas com a devida urgência. 

Brasília, 3 de abril de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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MINISTRA ANA ARRAES 
 

TC 029.903/2019-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade: Supremo Tribunal Federal.  
Responsável:  Wolney Gonçalves Santiago  

DESPACHO DA RELATORA 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Wolney Gonçalves Santiago contra o Acórdão 

1.407/2020 - 2ª Câmara, que apreciou ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor do Supremo 
Tribunal Federal. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, com os efeitos mencionados no 
item 3.1 do exame de admissibilidade efetuado pela unidade técnica. 

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para as providênc ias 
constantes do item 3.3 do exame de admissibilidade, e, posteriormente, à Secretaria de Recursos, para 

instrução. 

TCU, Gabinete, em 7 de abril de 2020. 

ANA ARRAES 

Relatora 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0382/2020- TCU/SEPROC, DE 26 DE MARÇO DE 2020 

TC 005.099/2015-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Projeto Sócio-Cultural Jovembel (CNPJ: 06.034.330/0001-84), na pessoa de seu 
representante legal do Acórdão 5940/2019-TCU-1ª Câmara, Min. Walton Alencar Rodrigues, prolatado na 

sessão de 23/7/2019, proferido no processo de Tomada de Contas Especial, TC 005.099/2015-3, por meio 
do qual o Tribunal decidiu por unanimidade, em conhecer do recurso interposto por Dijaneide Bezerra do 
Nascimento contra o Acórdão 2.135/2016 - Primeira Câmara, para, no mérito, negar-lhe provimento. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 2 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 90) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 2/2019) 
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EDITAL 0392/2020-TCU/SEPROC, DE 26 DE MARÇO DE 2020 

TC 031.649/2015-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA FUNDAÇÃO PORTO SEGURO PROMOÇÕES E EVENTOS, CNPJ: 04.364.775/0001-

05, na pessoa de seu representante legal Sr. Daniel Correa Menta, CPF 030.662.286-65, do Acórdão 
11244/2017-TCU-Primeira Câmara, Rel. Augusto Sherman, Sessão de 5/12/2017, corrigido por erro 
material pelo Acórdão 1620/2019-TCU-Primeira Câmara, Sessão de 19/2/2019, proferido no processo TC 

031.649/2015-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o(a) 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 26/3/2020: R$ 643.584,28; em 

solidariedade com Paulo de Oliveira Salvatore, CPF 026.850.008-87. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação. 

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 200.000,00 
(art. 57 Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 11244/2017-TCU-Primeira Câmara 

até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros 
acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informo que foram suspensos por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais no âmbito do 
Tribunal de Contas da União (TCU), a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido pela 

Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que se 
encontra disponível no Portal do TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Seproc ou em 
qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 90) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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EDITAL 0393/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE MARÇO DE 2020 

TC 018.781/2013-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA HOME CARE MEDICAL LTDA, CNPJ: 62.248.067/0001-05, na pessoa de seu 

representante legal, Renato Pereira Junior, CPF 033.489.108-62, do Acórdão 505/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Benjamin Zymler, Sessão de 28/1/2020, proferido no processo TC 018.781/2013-6, por meio 
do qual o Tribunal conheceu do Recurso de reconsideração interposto por José Onério da Silva contra o 

Acórdão 7.417/2016 - 1ª Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de Relação 1.671/2017-
1ª Câmara, proferido em processo de Tomada de Contas Especial, TC 018.781/2013-6, para, no mérito, 

dar-lhe provimento parcial. 

Dessa forma, fica a empresa Home Care Medical Ltda., na pessoa de seu representante legal, 
NOTIFICADA para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal de 

Indaiatuba - SP, valor histórico atualizado monetariamente desde a respectiva data de ocorrência, acrescido 
dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia 

eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 27/3/2020: R$ 169.091,44, em solidariedade com o responsável, José 
Onério da Silva - CPF: 747.213.138-53. 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, 
com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada monetariamente desde a data do 
Acórdão 7417/2016 - TCU - 1ª Câmara, Relator Benjamin Zymler 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informo que foram suspensos por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais no âmbito do 
Tribunal de Contas da União (TCU), a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido pela 

Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que se 
encontra disponível no Portal do TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria 
de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 88) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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EDITAL 0395/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE MARÇO DE 2020 

TC 001.400/2015-0- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a OPAI OBRAS DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A 

ADOLESCÊNCIA, CNPJ: 05.491.053/0001-76, na pessoa de seu representante legal, Antônio Sérgio 
Ferreira da Cunha, CPF-082.190.282-20, do Acórdão 612/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Augusto 
Nardes, Sessão de 4/2/2020, proferido no processo TC 001.400/2015-0, por meio do qual o Tribunal julgou 

irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 
13902-5), valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, 

acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 27/3/2020: R$ 2.700.548,43; em solidariedade com o responsável Antônio Sérgio Ferreira da 

Cunha, CPF-082.190.282-20. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze 
dias a contar da data desta publicação.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 

Controle Externo do Tribunal. 

Por fim, informo que foram suspensos por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais no 

âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido 
pela Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que 
se encontra disponível no Portal do TCU. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 89) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.

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


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 64 | Segunda-feira, 13/04/2020 24 

EDITAL 0397/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE MARÇO DE 2020 

TC 011.464/2016-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA VIACOM CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 10.217.599/0001-73, na pessoa de seu 

representante legal, Antônio Viana da Costa Junior, CPF 264.808.162-34, do Acórdão 12521/2019-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Raimundo Carreiro, Sessão de 19/11/2019, proferido no processo TC 011.464/2016-
0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres da Fundação 

Nacional de Saúde, 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 27/3/2020: R$ 390.824,08, em solidariedade com o responsável Manoel Moacir Goncalves 
Alho - CPF: 358.849.242-91. 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$ 35.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão nº 12521/2019 - TCU - 2ª 
Câmara, Relator Raimundo Carreiro 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> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

Informo que foram suspensos por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais no âmbito do 
Tribunal de Contas da União (TCU), a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido pela 
Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que se 

encontra disponível no Portal do TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 

datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria 
de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 89) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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EDITAL 0398/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE MARÇO DE 2020 

TC 009.356/2019-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Arnaldo Gomes de Sousa, CPF: 406.006.023-20, do Acórdão 13452/2019-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Bruno Dantas, Sessão de 5/11/2019, proferido no processo TC 009.356/2019-3, por meio do 
qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo Nacional de 
Assistência Social, 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 27/3/2020: R$ 157.602,56. 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$ 20.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão Condenatório nº 13452/2019-

TCU-Primeira Câmara, Rel. Bruno Dantas, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 

Controle Externo do Tribunal. 

Por fim, informo que foram suspensos por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais no 

âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido 
pela Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que 
se encontra disponível no Portal do TCU. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 88) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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EDITAL 0400/2020-TCU/SEPROC, DE 27 DE MARÇO DE 2020 

TC 034.892/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES EM INFORMÁTICA - EFTI, 

CNPJ: 03.079.807/0001-50, na pessoa de seu representante legal, Luís de Araújo Borges, CPF 153.989.191-
72, do Acórdão 12510/2019-TCU-Segunda Câmara, Rel. Augusto Nardes, Sessão de 12/11/2019, proferido 
no processo TC 034.892/2015-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a condenou 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 27/3/2020: R$ 14.810.444,55, em 
solidariedade com os responsáveis: Avel de Alencar - CPF: 297.169.691-04; e Sindicato dos Trabalhadores 

de Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares 
e Profissionais de Processamento de Dados do Distrito Federal - CNPJ: 01.634.104/0001-10. O 

ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação.  

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). 

Informo que foram suspensos por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais no âmbito do 
Tribunal de Contas da União (TCU), a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido pela 

Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que se 
encontra disponível no Portal do TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, dos valores históricos do débito com as respectivas 
datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 89) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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EDITAL 0438/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE ABRIL DE 2020 

TC 014.685/2016-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DA REGIAO SUL - ARPIN-SUL, CNPJ: 

08.852.365/0001-56, na pessoa de seu representante legal, Romancil Gentil Cretã, CPF: 796.809.509-30, 
do Acórdão 5117/2019-TCU-Primeira Câmara, Rel. Benjamin Zymler, Sessão de 2/7/2019, proferido no 
processo TC 014.685/2016-7, por meio do qual o condenou a recolher aos cofres do Fundo Nacional da 

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 6/4/2020: R$ 3.591.464,35; sendo em solidariedade com os responsáveis Rildo Mendes, CPF: 
581.767.139-53 e Romancil Gentil Cretã, CPF: 796.809.509-30. O ressarcimento deverá ser comprovado 

junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 310.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão Nº 5117/2019 - TCU - 1ª 
Câmara, Rel. Benjamin Zymler 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). 

Informo que foram suspensos por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais no âmbito do 
Tribunal de Contas da União (TCU), a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido pela 

Portaria-TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que se 
encontra disponível no Portal do TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Seproc ou em 
qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 89) 
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EDITAL 0440/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE ABRIL DE 2020 

TC 036.026/2016-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
VERA LÚCIA FERREIRA COSTA, CPF: 144.635.358-32), 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 INSS, 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 6/4/2020: R$ 
191.482,64, em solidariedade com os responsáveis Marines Aparecida Gomes Moreira, CPF: 108.896.578-
40; Franksmar Messias Barboza, CPF: 155.823.648-11; Antônio Ribeiro da Motta Neto, CPF: 214.496.148-
41 e Elaine Adelaide Malentachi Gomes, CPF: 045.558.758-26. 

O débito decorre da participação ativa em fraude na habilitação e concessão irregular de 
aposentadoria ao segurado José Joaquim Nicolau (CPF 806.241.038-20), NB 42/122.033.735-5, com 
inobservância da legislação vigente e violação da Lei 8.112/1990, a qual caracteriza infração aos arts. 10, 
§ 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU. 

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 6/4/2020: R$ 
381.985,82; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração 
de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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

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 confidenc ialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informo que foram suspensos por trinta dias corridos os prazos processuais no âmbito do 
Tribunal de Contas da União, a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido pela Portaria-
TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que se encontra 
disponível no Portal do TCU. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.  

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 89) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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EDITAL 0441/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE ABRIL DE 2020 

TC 023.080/2017-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
ANHANGABAU PRODUCOES LTDA, CNPJ: 56.119.597/0001-42, na pessoa de seu representante legal 
José Francisco Cesar Filho, CPF: 938.041.308-44, 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 6/4/2020: R$ 1.050.859,67, em solidariedade com os responsáveis José Francisco César 
Filho, CPF: 938.041.308-44 e Eliane Bandeira Barreto, CPF: 819.255.498-87. 

O débito decorre da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante 
patrocínio, na forma prevista no art. 1º-A da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), para execução do projeto 
"Futuro do Pretérito - Tropicalismo Now", cadastrado no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura 
do Ministério da Cultura sob o número Salic 06-0259, a qual caracteriza 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 e no art. 7º da Instrução Normativa Ancine 110/2012. 

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 6/4/2020: R$ 
1.387.447,73; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no 
âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração 
de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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

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

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informo que foram suspensos por trinta dias corridos os prazos processuais no âmbito do 
Tribunal de Contas da União, a contar do dia 20 de março de 2020, conforme estabelecido pela Portaria-
TCU nº 61, de 19 de março de 2020, publicada no BTCU nº 54, de 20 de março de 2020, que se encontra 
disponível no Portal do TCU. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.  

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 88) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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EDITAL 0447/2020-TCU/SEPROC, DE 7 DE ABRIL DE 2020 

TC 024.401/2013-7- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica determinada 
a AUDIÊNCIA de Walter Nunes de Vasconcelos Junior, CPF: 416.529.166-87 (arts. 10, § 1º e 12, I e II, 

da Lei 8.443/1992), para que, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresente razões 
de justificativa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir, de forma resumida:  

a) quando então Diretor de Marketing da Embratur, aprovou o projeto de patrocínio que resultou 

na assinatura do Contrato 6/2012 sem que fosse realizada a devida justificativa quanto aos preços a serem 
praticados por meio da concessão de patrocínio para a realização das edições de 2012 do Rock in Rio em 

Lisboa e Madri, em desatenção aos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência.  

A rejeição das razões de justificativa poderá ensejar: a) imputação de multa (art. 58, Lei 
8.443/1992), b) julgamento pela irregularidade das contas anuais do responsável ora chamado em audiênc ia, 

caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992), c) inabilitação 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por 

período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992). 

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

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo e da(s) irregularidade(s) acima indicada(s) podem 
ser obtidas junto à Secex-Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Publicado no DOU Edição nº 70 de 13/04/2020, Seção 3, p. 89) 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 2/2019) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64409724.
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