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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AROLDO CEDRAZ 
 

TC 012.350/2018-4  
Natureza: Relatório de Acompanhamento  
Unidade Jurisdicionada: Casa da Moeda do Brasil. 
Responsáveis: Ceptis Industria e Comercio de Tintas e Sistemas S.A. 
(CNPJ 28.721.821/0001-36) e Sicpa Brasil Indústria de Tintase 
Sistemas Ltda. (CNPJ42.596.973/0001-85). 

DESPACHO 

Trata-se de processo de Acompanhamento autuado em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 
2.462/2016 (Rel. Min. Raimundo Carreiro - Peça 1) e ao item 9.5 do Acórdão 1.667/2017, de minha 
relatoria. 

2. Nesta fase processual, examina-se pedido constante de Peça 443, reiterado na Peça 445, da 
empresa Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A., requerendo a expedição de nova diligênc ia, 
em substituição ao Ofício 360/2020-TCU/SecexEstatais, dirigido ao Dr. Jean Raphael Gomes Silva - 
OAB/DF 60.650, datado de 14/12/2020, Peça 436, ciência em 14/12/2020, Peça 439, ante ao argumento de 
que o advogado não mais representa a referida empresa, conforme termo de renúncia de Peça 442. 

3. Na mesma Peça solicita, ainda, cópia da Peça 441, apresentada pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), em atendimento à diligência ordenada no Acórdão 3266/2020-TCU-Plenário, e prorrogação 
de prazo para prestar as informações solicitadas no Ofício 0360/2020-TCU-SecexEstataisRJ por mais 30 
(trinta) dias, contados do efetivo acesso às mencionadas Peças. 

4. Ao analisar a solicitação à Peça 446, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro registra, no 
que tange à solicitação de expedição de nova diligência, que a comunicação foi expedida e recebida em 
14/12/2020, por advogado legalmente constituído nos autos (Peça 387), e a renúncia foi apresentada em 
21/12/2020, uma semana após o recebimento da comunicação processual, razão pela qual entende que deve 
ser afastada a pretensão de nova comunicação. 

5. Quanto à solicitação de cópia da Peça 441, ressalta que a referida Peça, produzida pela CGU, 
em atendimento ao Ofício 358/2020-TCU/SecexEstatais (Peça 428), traz informações revestidas de sigilo, 
nos termos da Lei 12.846/2013 e do Decreto 8.420/2015, razão pela qual entende que não pode ser dado 
acesso à solicitante. 

6. No que se refere ao pedido de prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, requerido pelas 
Ceptis e Sicpa, entende não haver óbice para o atendimento. 

7. Inicialmente registro que as empresas Ceptis e Sicpa atenderam às diligências dos Ofício 360 
e 361/2020-TCU/SecexEstatais, por meio dos expedientes às Peças 453 e 455, razão pela qual há a perda 
de objeto das solicitações de expedição de nova diligência e de prorrogação de prazo para o atendimento. 

8. Quanto ao pedido de cópia de peça dos autos, acolho as razões apresentadas pela unidade 
técnica e indefiro o acesso a Peça 441, classificada como sigilosa, restringindo como grupo de acesso ao 
seu conteúdo apenas o TCU e a CGU. 

Encaminhe-se os autos à Seproc Cidadão para as providências de sua alçada. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 012.350/2018-4  
Natureza: Relatório de Acompanhamento  
Unidade Jurisdicionada: Casa da Moeda do Brasil. 
Responsáveis: Ceptis Industria e Comercio de Tintas e Sistemas S.A. 
(CNPJ 28.721.821/0001-36) e Sicpa Brasil Indústria de Tintase 
Sistemas Ltda. (CNPJ42.596.973/0001-85). 

DESPACHO 

Trata-se de processo de Acompanhamento autuado em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 
2.462/2016 (Rel. Min. Raimundo Carreiro - Peça 1) e ao item 9.5 do Acórdão 1.667/2017, de minha 
relatoria. 

2. Nesta fase processual, examina-se pedido constante de Peça 443, reiterado na Peça 445, da 
empresa Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A., requerendo a expedição de nova diligênc ia, 
em substituição ao Ofício 360/2020-TCU/SecexEstatais, dirigido ao Dr. Jean Raphael Gomes Silva - 
OAB/DF 60.650, datado de 14/12/2020, Peça 436, ciência em 14/12/2020, Peça 439, ante ao argumento de 
que o advogado não mais representa a referida empresa, conforme termo de renúncia de Peça 442. 

3. Na mesma Peça solicita, ainda, cópia da Peça 441, apresentada pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), em atendimento à diligência ordenada no Acórdão 3266/2020-TCU-Plenário, e prorrogação 
de prazo para prestar as informações solicitadas no Ofício 0360/2020-TCU-SecexEstataisRJ por mais 30 
(trinta) dias, contados do efetivo acesso às mencionadas Peças. 

4. Ao analisar a solicitação à Peça 446, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro registra, no 
que tange à solicitação de expedição de nova diligência, que a comunicação foi expedida e recebida em 
14/12/2020, por advogado legalmente constituído nos autos (Peça 387), e a renúncia foi apresentada em 
21/12/2020, uma semana após o recebimento da comunicação processual, razão pela qual entende que deve 
ser afastada a pretensão de nova comunicação. 

5. Quanto à solicitação de cópia da Peça 441, ressalta que a referida Peça, produzida pela CGU, 
em atendimento ao Ofício 358/2020-TCU/SecexEstatais (Peça 428), traz informações revestidas de sigilo, 
nos termos da Lei 12.846/2013 e do Decreto 8.420/2015, razão pela qual entende que não pode ser dado 
acesso à solicitante. 

6. No que se refere ao pedido de prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, requerido pelas 
Ceptis e Sicpa, entende não haver óbice para o atendimento. 

7. Inicialmente registro que as empresas Ceptis e Sicpa atenderam às diligências dos Ofício 360 
e 361/2020-TCU/SecexEstatais, por meio dos expedientes às Peças 453 e 455, razão pela qual há a perda 
de objeto das solicitações de expedição de nova diligência e de prorrogação de prazo para o atendimento. 

8. Quanto ao pedido de cópia de peça dos autos, acolho as razões apresentadas pela unidade 
técnica e indefiro o acesso a Peça 441, classificada como sigilosa, restringindo como grupo de acesso ao 
seu conteúdo apenas o TCU e a CGU. 

Encaminhe-se os autos à Seproc Cidadão para as providências de sua alçada. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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TC 001.312/2019-7  

Natureza:  Representação  
Unidade Jurisdicionada: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social.  
Interessados:  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
Iphan (26.474.056/0001-71); Ministério do Turismo 

(05.457.283/0001-19)  

DESPACHO 

Autorizo, excepcionalmente, a prorrogação do prazo fixado no Ofício de Diligênc ia 
63831/2020 - TCU/Seproc, por mais 90 (noventa) dias, contados na forma do artigo 183, parágrafo único, 
do Regimento Interno. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.
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TC 011.970/2020-0  

Natureza:  Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Belo 

Horizonte/MG - INSS/MPS.  
Recorrente: Gerência Executiva do Inss - Belo Horizonte/MG - 
Inss/MPS. 

DESPACHO 

 Conheço do pedido de reexame interposto por Gerência Executiva do Inss - Belo 

Horizonte/MG - Inss/Mps (R001, peças 22 e 23), suspendendo-se os efeitos dos item 9.1 do Acórdão 
11.330/2020 - TCU - 2ª Câmara em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, II, e 278, caput 
e § 1º, do Regimento Interno do TCU; e autorizo a remessa dos autos à Sefip para que, preliminarmente, 

comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito 
suspensivo concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para 

análise de mérito. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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TC 019.028/2014-8  

Natureza:  Pedido de Reexame (Pensão Civil)  
Unidade Jurisdicionada: Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal.  
Interessados:  Beatriz Recouças Cardoso de Moura 
(785.674.592-49); Henrique Lenon Farias Guedes (063.994.734-46); 

Mércia Maria de Farias Cardoso Moura (181.683.374-68); Nathiele 
Maira de Farias Guedes (060.978.344-03)  

DESPACHO 

 Conheço do pedido de reexame interposto por Mércia Maria de Farias Cardoso Moura (R002, 
peça 67), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.5 do Acórdão 5.680/2020 - TCU - 2ª Câmara 

em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, II, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno 
do TCU; e autorizo a remessa dos autos à Sefip para que, preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades 

eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para análise de mérito. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021  

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 036.202/2019-3  

Natureza:  Pedido de Reexame (Pensão Militar)  
Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica.  

Recorrente: Norma de Almeida Carquejo. 

DESPACHO 

 Conheço do pedido de reexame interposto por Norma de Almeida Carquejo (R001, peças 28 e 

29), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.4, 9.4.1 e 9.5 do Acórdão 12.563/2020 - TCU - 2ª Câmara 
em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, II, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno 

do TCU; e autorizo a remessa dos autos à Sefip para que, preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades 
eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para análise de mérito. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.
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TC 009.602/2020-8  

Natureza:  Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro.  
Recorrente:  Eunice das Gracas Borges de Oliveira.  

DESPACHO 

 Conheço do pedido de reexame interposto por Eunice das Gracas Borges de Oliveira (R004, 
peças 49 a 54), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.4 do Acórdão 10.214/2020 - TCU 

- 2ª Câmara em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, II, e 278, caput e § 1º, do 
Regimento Interno do TCU; e autorizo a remessa dos autos à Sefip para que, preliminarmente, comunique 
aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo 

concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur para análise de 
mérito. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.
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TC 017.648/2017-3  

Natureza:  Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do 

Sul - MS. 
Responsável:  Arlei Silva Barbosa (176.485.991-04)  
Interessado:  Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato 

Grosso do Sul (00.375.972/0059-87)  

DESPACHO 

 Conheço do Recurso de Revisão interposto por Arlei Silva Barbosa (R001, peças 41 a 57), com 
fulcro no art. 35, III, da Lei 8.443/92, sem a atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal; e 
restituo o processo à Serur para exame de mérito, nos termos do art. 278, caput e § 1º, do Regimento Interno 

do TCU, que deverá encaminhá- lo, em seguida, para o Ministério Público, com vistas ao seu 
pronunciamento. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.
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TC 033.277/2019-2  

Natureza:  Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidades Jurisdicionadas: Empresa Brasileira de Correios e 

Telegrafos - ECT - AC ARARUAMA/RJ; Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 
Recorrente:  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

DESPACHO 

Conheço do recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT  (R001, peça 34), suspendendo-se os efeitos do item 9.2 do Acórdão 12.960/2020 - TCU 
- 2ª Câmara em relação ao recorrente, com fundamento nos artigos 277, I, e 278, caput e § 1º, do Regimento 
Interno do TCU, e autorizo a remessa dos autos à SecexTCE para que, preliminarmente, comunique aos 

órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido 
em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur, para análise de mérito. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.
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TC 000.118/2018-4  

Natureza:  Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Baraúna - RN. 

Recorrente:  Antônia Luciana da Costa Oliveira (030.497.664-41)    

DESPACHO 

Conheço do Recurso de Reconsideração interposto por Antônia Luciana da Costa Oliveira 

(R001, peça 48), suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 6.365/2020 - TCU - 2ª 
Câmara em relação à recorrente, com fundamento nos artigos 277, inciso I, e 278, caput e § 1º, do 

Regimento Interno do TCU, e autorizo a remessa dos autos à SecexTCE para que, preliminarmente, 
comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito 
suspensivo concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à Serur, para 

análise de mérito. 

Brasília, 8 de fevereiro de 2021 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.
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Processo: 000.650/2021-8 

Natureza: Representação (com pedido de medida cautelar). 
Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal de 

Uberlândia. 
Representante: Pinheiro e Martins Serviços Ltda. (CNPJ 
14.464.882/0001-50). 

Representação legal: Rafael Almeida Diniz (OAB/SP 427.819), 
Victor Dornelas Pereira (OAB/MG 199.559). 

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar. Oitiva 
prévia. 

DESPACHO 

 Cuidam os autos de representação formulada pela empresa Pinheiro e Martins Serviços Ltda., 
com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades em procedimento licitatór io 

conduzido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia, relativamente ao Pregão Eletrônico 
152/2020, tendo como objeto a contratação de “Serviços contínuos de portaria e controle de acesso, serviços 
administrativos de recepção e serviços de operador de videomonitoramento com dedicação exclusiva de 

mão de obra e fornecimento de materiais quando necessário”.  
2. A representante, cujo recurso administrativo foi denegado pelo Pregoeiro, alega, em síntese, 

consoante a instrução inicial da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 20), 
que:  

 a) no item 2 da licitação, as empresas JEF Correia Serviços de Segurança Digital Ltda. e 

VJV da Silva Serviços de Acabamentos em Construções apresentaram propostas inic ia is 
com valores manifestamente inexequíveis, mas que não foram desclassificadas, acarretando 

prejuízo à dinâmica do certame. Acrescenta que com a inovação trazida pelo Decreto 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, tem-se que somente passam para a fase “fechada”, considerando 
que o modo de disputa deste certame foi o “aberto e fechado”, as empresas que estiverem 

com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor ofertado no certame ou, no 
mínimo, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, conforme se extrai do art. 33, parágrafos 2º e 3º. Com a não desclassificação 
daquelas duas empresas, cujas ofertas iniciais estavam manifestamente inexequíveis, restou 
impossível que alguma outra empresa estivesse na margem de 10% (dez por cento) ao fim 

da fase aberta de lances, tornando-as aptas à convocação para a etapa fechada de lances, 
sendo ferido o princípio da ampla concorrência e da legalidade (peça 1, p. 3-10); 

 b) ainda no item 2, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) apresentada pela empresa Santa Fé 
Serviços Eireli, à qual foi adjudicado o objeto, não se faz aplicável ao caso, visto que pela natureza 
do serviço a ser prestado conforme objeto e especificações técnicas do edital e das empresas aptas a 
prestarem este serviço, não se encontra abrangido pela CCT MG002173/2020 do Sindicato das 
Empresas de Prestação de Recursos Humanos de Trabalho Temporário do Estado de Minas Gerais 
(SINSERHTMG) o trabalho a ser prestado pela referida empresa, como indicado. Tanto é que o 
próprio edital traz em seu item 8.4.4.2.1 como indicação de referência o “Sindicato dos Empregados 
no Comércio H. e Sim. De Ubera e Sind. Empreg Empresas Asseio Const Sim Triang Alto Paran.” 
(peça 1, p. 11 e 28); e 

 c) a empresa declarada vencedora do item 2, Santa Fé Serviços Eireli, não apresentou a declaração 
exigida no item 26.2.2 do Termo de Referência (TR) (peça 1, p. 30). 

3. Por seu conteúdo esclarecedor, permito-me reproduzir parte da análise do Pregoeiro quanto 

ao recurso administrativo denegado (peça 3):  
V. DA ANÁLISE DO RECURSO 

Colhidas as Razões, as Contrarrazões e passando-se à análise do mérito do Recurso, tem-se que as 
alegações das Recorrentes não merecem guarida, senão vejamos.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.
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I - Da alegação de falha na fase de lances do pregão (Pinheiro e Martins) 

Conforme pode-se verificar em ata, doc. SEI 2511171, as licitantes VJV DA SILVA SERV DE 
ACABAMENTOS EM CONSTRUCOES E COM. e JEF CORREIA SERVICOS DE 
SEGURANCA DIGITAL LTDA apresentaram lances iniciais, não tendo apresentado novos lances, 
num patamar inferior a 10% do Valor Estimado do item, correspondente ao valor de R$ 3.840.023,25.  

Tal conduta indevida, com potencial danoso e prejudicial à disputa dos demais licitantes, não é rara 
no âmbito das licitações. No intuito de regular a disputa, a decisão, um tanto quanto subjetiva, de 
alijar preliminarmente do certame propostas aparentemente inexequíveis sem oportunizar o 
contraditório, acaba também por dificultar o processo punitivo, por falta de provas robustas.  

Em que pese não tenha havido a desclassificação preliminar das propostas aparentemente 
inexequíveis, não é possível sustentar a alegação [de] prejuízo à disputa e a ampla concorrência. O 
próprio sistema Comprasnet disponibiliza o conhecimento dos cinco melhores lances na etapa 
ABERTA, conforme o próprio tutorial do sistema dispõe1, doc. SEI 2511183. Se a Recorrente possuía 
certeza a inexequibilidade de duas propostas, bastaria apenas considerar os três lances subsequentes 
para aferir seu lance para participação na etapa FECHADA. Pode-se observar que essa foi a conduta 
corretamente adotada pelas demais licitantes, visto que, excluídas as duas primeiras propostas, três 
empresas foram devidamente convocadas para a etapa FECHADA. Mais, contando a partir da 
terceira melhor proposta, obtém-se sete propostas dentro de um range de 3% de diferença, conforme 
quadro classificatório 2511183, pág. 3-10. Portanto, não resta comprovado a alegada perda de 
competitividade tampouco ofensa ao princípio da ampla concorrência.  

Registre-se que foi aberto Processo Administrativo e feita notificação das empresas JEF CORREIA 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA e VJV DA SILVA SERV DE ACABAMENTOS 
EM CONSTRUCOES E COM em Ata a fim de apurar tais condutas que, se confirmadas, ensejarão 
as penalidades previstas na seção 21 do Edital.  

II - Da alegação de inconformidade da CCT utilizada pela Recorrida (Pinheiro e Martins)  

Nos termos do § 2º do art. 511 da CLT, tem-se que o enquadramento sindical no Brasil é matéria de 
ordem pública e decorrente de previsão legal, sendo definido, via de regra, pela atividade econômica 
preponderante do empregador e não em função da atividade desenvolvida pelos empregados, 
ressalvadas as situações das categorias profissionais diferenciadas (CLT, art. 511, §3º), a exemplo 
dos arquitetos e engenheiros. Portanto, no caso concreto, considerando-se que os postos de 
Recepcionista e Porteiro não são profissões regulamentadas, a convenção que regerá tais 
profissionais é definida pela atividade econômica predominante dos seus respectivos tomadores de 
serviço. Entendimento esse já sedimentado no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU):  

Na elaboração de sua planilha de formação de preços, o licitante pode utilizar norma 
coletiva de trabalho diversa daquela adotada pelo órgão ou entidade como parâmetro para 

o orçamento estimado da contratação, tendo em vista que o enquadramento sindical do 

empregador é definido por sua atividade econômica preponderante, e não em função da 

atividade desenvolvida pela categoria profissional que prestará os serviços mediante 

cessão de mão de obra (art. 581, § 2º, da CLT e art. 8º, inciso II, da Constituição Federal). 
Acórdão 1097/2019 Plenário.  

Não obstante, durante o curso do certame, houve ainda dúvidas por parte do pregoeiro acerca da 
conformidade da CCT apresentada pela Recorrida e o objeto da licitação e, além disso, a não 
abrangência territorial direta da CCT adotada. Por serem questões um tanto quanto labirínticas fez-
se necessário consulta jurídica junto a Procuradoria dessa Universidade durante o processo para 
deslinde das questões, conforme doc. SEI 2441833. O inteiro teor do parecer jurídico pode ser 
extraído pelo doc. SEI 2452641, o qual recomenda-se a leitura completa. Pela pertinência e sapiência 
do manifesto, transcrevem-se algumas de suas citações:  

“(...) Desse modo, não parece restar dúvida de que a CCT utilizada pela empresa seria 
aplicável aos empregados utilizados na prestação de serviços especializados de recepção, 

dentre outros, uma vez que ela também se aplica às empresas de prestação de serviços 
terceirizados, sendo perfeitamente possível que a licitante tenha como atividade econômica 
preponderante a descrita no subgrupo 78.2 e também execute serviços terceirizados. 16. Dito 
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isso, e ainda com base no que até aqui se expôs, uma vez que a CCT à qual se encontra 

vinculado o Sindicado integrado pelas licitantes não abrange a cidade de Uberlândia, a única 
possibilidade seria o uso da CCT utilizada por empresas similares para os mesmos serviços. 

Quanto a esse ponto, convirjo com o entendimento manifestado no PARECER n. 
01422/2019/CJU-MG/CGU/AGU, mencionado pela licitante Village em seus 
esclarecimentos, e cuja íntegra segue anexa.  

(...) 

15. Não obstante, a empresa licitante ser vinculada ao SINSERHT, o qual não tem 

abrangência no município de Uberlândia, a CCT firmada entre o SINTAPPI - Sindicato dos 
Empregados das empresas de assessoria, pericias e pesquisas, o qual abrange todos 
empregados em Empresas Prestadoras de Serviços em Terceirização e Recursos Humanos, 

Treinamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário, com abrangência territorial em 
Uberlândia/MG e a SINDHART - Sindicato das Empresas Holdings e de Prestação de 

Serviços de Administração de Recursos Humanos, Telemarketing e Rede de Dados (registro 
nº MG000018/2018) pode ser utilizada no caso em tela, uma vez que o sindicato da categoria 
profissional (ou seja, dos empregados) é o mesmo nas duas CCTs apresentadas pela empresa 

licitante (SINTAPPI) e o sindicato da categoria econômica (SINDHART) da localidade de 
Uberlândia guarda similitude com o sindicato a qual a licitante é vinculada (SINSERTH), 

vez que abrange empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica da licitante, qual 
seja, Empresas prestadoras de serviços em terceirização e recursos humanos e de trabalho 
temporário, bem como por ser aplicável para o enquadramento sindical o princípio da base 

territorial, ou seja, o local da prestação de serviços.  

(...)  

Em face do exposto, concluo, em resposta aos questionamentos formulados pela Pregoeira no 
OFÍCIO Nº 427/2020/COLIC/GABIR/REITO-UFU (2441833), que:  

é possível a utilização da CCT MG002173/2020, por partes das licitantes Village e Santa 

Fé, uma vez que a própria convenção se declara aplicável às empresas que prestam 

serviços terceirizados de que trata a Lei n. 13.467/2017, bem como pelo fato de as 

empresas são reunidas em sindicado com base em sua atividade econômica 

preponderante, não esta, no entanto, sua atividade exclusiva;  

uma vez que o piso da categoria estabelecido na CCT vigente na base territorial da cidade 

de Uberlândia não seja condizente com o valor de mercado, é possível a fixação de outro 
valor, desde que superior àquele. O novo valor salarial fixado poderá ter por base, pesquisa 

de mercado ou tomar como referência aquele estabelecido na CCT a qual é vinculada a 
licitante, sendo de sua integral responsabilidade a indicação da fonte de fixação dos valores 
para fins de futuras repactuações.”  

Considerando as diligências realizadas durante a análise de propostas e a assertividade do parecer 
jurídico, vê-se que as questões levantadas em grau de recurso pela Recorrente podem ser reputadas 
por meramente protelatórias, porquanto foram de fato amplamente escrutinadas publicamente 
durante a análise das propostas e da habilitação e não houve, em sua peça recursal, elemento novo a 
ser examinado.  

À visto disso e conforme parecer jurídico, não restam dúvidas a respeito da conformidade com o 
objeto do certame e legalidade da abrangência territorial em Uberlândia da CCT utilizada pela 
licitante SANTA FE SERVICOS EIRELI tanto para os postos de Recepcionista quanto de Porteiro.  

III - Da alegação de ausência de apresentação de declarações exigidas pelos itens 9.10.5.3 e 

9.10.5.5 do Edital e 5.3 (Pinheiro e Martins) e 26.2.2 (Gestservi) do Termo de Referência 

Vejamos o que dispõe os seguintes itens:  

9.10.5.3- Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, 

conforme modelo constante no Anexo VIIE da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE 
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MAIO DE 2017, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de 
abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser 

atualizado na forma já disciplinada neste Edital;  

9.10.5.5 - quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais 
ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, 
concomitantemente, as devidas justificativas.  

5.3 - Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias 
para a prestação do serviço.  

26.2.2 - Junto à proposta também deve ser juntada declaração de capacidade técnica, em 

papel timbrado, que comprove que a LICITANTE fornecerá mão de obra qualificada e 
ferramental necessário para prestar serviços compatíveis com o objeto da licitação. Modelo 

abaixo:  

A comprovação dos itens 9.10.5.3 e 9.10.5.5 foi habilmente apresentada pela Recorrida, sendo que a 
evidência pode ser extraída nos anexos do Comprasnet e na compilação dos documentos de 
habilitação da licitante SANTA FE SERVICOS EIRELI, doc. SEI 2483885, pág 51, inserido no 
processo para ampla consulta em momento anterior ao encerramento da sessão.  

Quanto à declaração do item 26.2.2 do Termo de Referência, sua menção no Instrumento 
Convocatório encontra-se apenas nos anexos do Termo de Referência, não tendo sido arrolada entres 
os documentos de análise de proposta tampouco entre as comprovações de habilitação, portanto, não 
caber ser utilizada de parâmetro para qualquer análise nesse sentido.  

Por fim, o item 5.3 refere-se a requisito a ser atendido dentro da seção 5, denominada "Requisito da 
Contratação". Os critérios de Seleção do Fornecedor foram perfeitamente inseridos na seção 23 do 
Termo de Referência e, igualmente, transcritos nas seções 8 e 9 do Edital. Desclassificar a proposta 
de menor preço por tal alegação seria casuísmo e formalismo exacerbado, o que vai de encontro à 
finalidade do processo licitatório, que é a seleção da proposta mais vantajosa. (...) 

4.  A Selog propõe, em manifestações uniformes, após detida análise dos autos, o conhecimento 

da representação e a concessão da medida cautelar, opinando por restarem configurados os pressupostos 
autorizadores do fumus boni iuris (possíveis irregularidades no processamento do certame) e do 
periculum in mora (homologação e adjudicação, com iminente assinatura do contrato), e afastado o perigo 

da demora reverso, esclarecendo, adicionalmente, na instrução inicial, que não há indício de sobrepreço ou 
de superfaturamento, tampouco risco de lesão ao erário, inexecução ou execução insatisfatória do objeto, e 

que:  
 5. Está afastado o pressuposto do perigo da demora reverso uma vez que apesar de os 
serviços em questão serem considerados essenciais às atividades do órgão, a unidade está 

amparada contratualmente pelo referido serviço, conforme informação contida no Estudo 
Técnico Preliminar (ETP) 10/2020, que aduz que a contratação objeto deste certame, em 

relação ao item 2, servirá para substituir os atuais contratos 050/2015 e 051/2015 (peça 12, 
p. 1). 

 6. Em que pese constar no ETP que esses dois contratos encerraram em 1/11/2020, verifica-se, em 
consulta ao Portal de Contratos do Governo Federal 
(https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia, acesso em 27/1/2021), que ambos podem vigorar 
até o dia 1/1/2022 (peça 15), lançando mão da excepcional prorrogação prevista no art. 57, § 4º, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Tal período seria suficiente para eventual refazimento e conclusão 
do procedimento licitatório com o consequente início da nova contratação. 

5. Preliminarmente, conheço da representação, nos termos propostos pela Selog, uma vez 
atendidos os requisitos aplicáveis à espécie, a teor do disposto no inciso VII do art. 237 do RI/TCU, c/c o 
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, eis que se trata de matéria sob a jurisdição do Tribunal, acompanhada das 

informações de qualificação previstas, bem assim se fazendo acompanhar de indícios de irregularidades.  
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6. Quanto à cautelar pleiteada, verifico que as informações trazidas aos autos, embora 

suficientes para embasar o conhecimento da causa, não permitem adentrar, com segurança, o exame quanto 
à inequívoca existência do requisito autorizador do fumus boni iuris, que permita caracterizar, em sede de 

exame de mera verossimilhança, possíveis irregularidades, a integrar a plausibilidade jurídica para a 
concessão da medida acautelatória, em que pese a extensa interpretação empreendida pela Selog acerca do 
processamento do certame (peça 20, pp. 04-08), análise que considero cabível embora transborde questões 

de mérito que serão avaliadas em momento posterior dos autos, mas que deve ser sopesada em face do teor 
da manifestação do Pregoeiro e da Procuradoria Jurídica no âmbito da negativa dos recursos 

administrativos, bem como dos necessários esclarecimentos que podem vir a ser apresentados pelo patrono 
do Pregão. 

7. Desse modo, reportando-me ao art. 276 do Regimento Interno/TCU, entendo ser mais 

consentânea, no momento, a promoção da oitiva prévia dos responsáveis pela condução do certame, à luz 
do disposto no § 2º do referido diploma, em substituição à modalidade inaudita altera pars com suspensão 

da licitação, como solicitado pela representante. 

8. Tal medida, a meu ver, ao mesmo tempo em que não traz maiores prejuízos à eficácia de 
eventual decisão cautelar, caso os argumentos apresentados não sejam suficientes para elidir os indícios de 

irregularidades apontados, visa a garantir a ampla defesa à Fundação Universidade Federal de Uberlândia 
e a seus gestores, permitindo que a análise da medida em tela considere, porventura, aspectos não 

evidenciados na presente etapa processual. 

9. Assim, determino, em cognição preliminar, com fulcro no art. 276, § 2º, do Regimento 
Interno/TCU, a oitiva prévia da patrocinadora do certame, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

prorrogável por igual período, contado da notificação, com o alerta sobre a possibilidade de o Tribunal vir 
a adotar a medida suspensiva pleiteada se confirmadas eventuais irregularidades, se pronuncie acerca da 

existência dos pressupostos da cautelar (plausibilidade jurídica, perigo da demora e perigo da demora 
reverso) e dos indícios de irregularidades indicados na instrução inicial, a qual lhe será encaminhada por 
cópia. 

 À Selog, para as providências cabíveis. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021.         

AROLDO CEDRAZ 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 28 | Quinta-feira, 11/02/2021 16 

TC 011.888/2020-2  

Natureza:  Aposentadoria  
Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil (extinta).  
Interessados: Amilton Silva Santos (200.440.627-53); Ana Maria 
Soares de Oliveira (038.673.315-53); Antonio Carlos de Carvalho 

Rodrigues (018.145.327-49); Antonio Felipe da Silva 
(033.483.342-68).  

DESPACHO 

Considerando que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança 
jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento 

da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do 
processo à respectiva Corte de Contas”. 

Considerando que os atos dos interessados chegaram ao TCU há mais de cinco anos. 

Devolvam-se os autos à Sefip para adoção das medidas cabíveis. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021.         

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 011.900/2020-2  

Natureza:  Aposentadoria  
Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil (extinta).  
Interessados: Maria Marina Ricardo de Lima (045.970.101-06); 
Maria Stela Almeida Vairao (368.075.837-53); Mario Alves Ferreira 

(023.780.002-00); Mateus Gualberto de Barros (006.448.386-04); 
Miguel Ribeiro Soares (022.842.862-91).  

DESPACHO 

Considerando que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança 
jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento 

da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do 
processo à respectiva Corte de Contas”. 

Considerando que os atos dos interessados chegaram ao TCU há mais de cinco anos. 

Devolvam-se os autos à Sefip para adoção das medidas cabíveis. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 013.454/2020-0  

Natureza:  Pensão Militar  
Unidade Jurisdicionada: Quinta Região Militar.  

Interessados:  Ana Cristina Ferreira (779.441.359-15); Clio de Paiva 
Bello Lambrinidis (170.499.119-68); Eny Lencioni Marques 
(021.198.749-21); Estela Balthazar de Oliveira (028.036.719-80); Ina 

Bello Martins (711.739.279-72); Jane Bello Zaiantchick 
(398.204.328-04); Lina Muller Ferreira (018.954.219-50); Nilton 

Marcelo Ferreira (009.703.389-88).  

DESPACHO 

Considerando que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança 

jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento 
da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do 

processo à respectiva Corte de Contas”. 

Considerando que os atos dos interessados chegaram ao TCU há mais de cinco anos.   

Devolvam-se os autos à Sefip para adoção das medidas cabíveis. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021   

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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TC 003.075/2009-9 

Apenso: TC 011.119/2009-0. 
Natureza: Tomada de Contas Especial. 

Unidade jurisdicionada: Ministério da Integração Nacional (extinto) 
e Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Alagoas 
(Seinfra/AL). 

Responsáveis: Fernando de Souza (042.147.738-53); Denison de Luna 
Tenório (208.343.144-87); Marco Antônio de Araújo Fireman 

(410.988.204-44); Fernando José Carvalho Nunes (903.090.494-15); 
Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60); Cohidro - 
Consultoria, Estudos e Projetos Ltda. (40.175.044/0001-77); 

Hidroconsult - Consultoria, Estudos e Projetos S/A 
(43.483.247/0001-19). 

Representação legal: Kiev Santos Domingues (OAB 75.264/RJ); 
Jamile Duarte Coêlho Vieira (OAB 5.868/AL); Lívia Maria Sampaio 
Tenório (OAB 8.837/AL); Luciano Barros (OAB/DF 21.701) e outros, 

representando a Construtora Queiroz Galvão S/A. 
Assunto: Apresentação de elementos adicionais, com possível 

repercussão sobre o mérito. Restituição para análise.  

DESPACHO 

Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e tendo em vista o teor dos 

novos elementos apresentados à peça 481, determino, em caráter excepcional, com fundamento no art. 
157 do Regimento Interno/TCU, a restituição do processo à unidade técnica especializada, para que 

proceda, com a urgência que o caso requer, ao reexame dos autos, retificando ou ratificando, se for o caso, 
a instrução de mérito de peça 474. 

Após, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 

deve retornar o processo a este Gabinete, por intermédio do Ministério Público/TCU, a quem solicito a 
emissão de novo parecer. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 000.854/2018-2  

Natureza:  Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Entidades e Órgãos do Governo do Estado 

de São Paulo. 
Responsáveis:  Ricardo Domingos Pinto e Silva (047.806.418-70); 
Zabumba Audiovisual e Expressoes Culturais Eireli 

(52.097.649/0001-76)    

DESPACHO 

Uma vez observado que os memoriais apresentados às peças 32-37 parecem conter elementos 
novos, não examinados no julgado embargado, restitua-se o presente processo à SecexTCE para verifica r 
se nas peças juntadas pelo embargante vieram elementos capazes de alterar o mérito do Acórdão 7318/2020-

TCU-2ª Câmara-AC. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021.           

AROLDO CEDRAZ 
Relator 
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TC 016.017/2017-0  

Natureza:  Recurso de Reconsideração (tomada de Contas Especial).  
Unidade Jurisdicionada: Entidades/órgãos do Governo do Estado do 

Mato Grosso do Sul. 
Responsáveis:  Almir Silva Paixão (926.591.958-20); Dagoberto 
Nogueira Filho (002.633.828-93); Interprint Ltda. 

(42.123.091/0001-00); Jose Orcirio Miranda dos Santos 
(040.649.921-72); Novadata Sistemas e Computadores SA. 

(51.754.240/0016-07) . 
Interessado:  Ministério da Justiça (extinta).  

DESPACHO 

 O presente recurso de reconsideração foi interposto por Dagoberto Nogueira Filho contra o 
Acórdão 2.547/2019-TCU-Plenário que julgou irregulares suas contas, na Tomada de Contas Especial 

instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do então Ministério da Justiça (Senasp-MJ), em 
desfavor de Dagoberto Nogueira Filho, então secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato 
Grosso do Sul (gestão: de 1/1/2003 a 30/4/2004), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao 

Convênio 53/2001 destinado à modernização do Sistema de Identificação Civil e Criminal das Polícias do 
Estado, no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública. 

2. Em exame preliminar de admissibilidade, a Serur posicionou-se pela intempestividade do 
presente recurso e a ausência de fatos novos a justificar o conhecimento recursal, sem efeito suspensivo, 
dentro do prazo de 180 dias, nos termos do artigo 285, § 2º, do Regimento Interno/TCU. Também, ponderou 

sobre a eventual alteração da jurisprudência a respeito do prazo prescricional, em face do RE 636.886, ainda 
em exame no Superior Tribunal Federal (STF), razão pela qual propôs: 

3.1 sobrestar o presente processo até o deslinde do RE 636.886, nos termos do art. 157 do 
Regimento Interno/TCU; 

3.2 não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Dagoberto Nogueira Filho, por restar 
intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, 
caput e §2º, do RI/TCU; 

3. Em parcial discordância, o Ministério Público junto ao Tribunal, em Parecer da lavra do 
Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, entendeu que, ante a ausência nos autos de comprovante 

da data em que o recorrente foi notificado é possível mitigar o entendimento pelo não conhecimento do 
recurso, uma vez que, diante da manifestação à peça 489, “é possível mitigar esse juízo posto que, ao que 

parece, fora dada informação errônea à assessora parlamentar do recorrente. Considerando que a falha foi 
alheia ao Sr. Dagoberto e considerando que inexistem nos autos elementos que possam afastar a boa-fé 
deste, discordo da manifestação pela intempestividade recursal. Quanto ao sobrestamento, o Parquet se 

alinha à proposta da Serur. 

4. No que diz respeito à prescrição, com as vênias aos signatários dos pareceres precedentes, 

não vejo razão para sobrestamento deste processo, uma vez que a jurisprudência desta Corte de Contas 

ainda é pacífica no sentido de que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes 

causadores de danos ao Erário são imprescritíveis , nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, 

da Súmula TCU 282 e de farta jurisprudência do Tribunal. 

5. Quanto à intempestividade, ante à dúvida suscitada a respeito da ciência do julgado recorrido, 

acolho as ponderações do MP/TCU e, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditór io, 
excepcionalmente, conheço do recurso de reconsideração interposto na peça 461, suspendendo-se os efeitos 
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em relação aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 2.547/2019-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 94/2020-TCU-

Plenário, que julgou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente. 

 Isso posto, restituo os autos à Serur para análise de mérito do presente recurso e posterior 

encaminhamento ao Ministério Público junto ao Tribunal, com vistas ao seu pronunciamento. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021.           

AROLDO CEDRAZ 

Relator 
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TC 011.894/2020-2  

Natureza:  Aposentadoria  
Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil (extinta).  
Interessados: Ivo Artur Hemmer (096.130.809-53); Ivone dos Santos 
Gomes (103.524.817-49); Jairo Jose Santos de Assis 

(019.652.715-53); Janot Nunes de Menezes (026.582.833-34); João 
Batista Ferreira (039.044.901-68).  

DESPACHO 

Considerando que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança 
jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento 

da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do 
processo à respectiva Corte de Contas”. 

Considerando que os atos dos interessados chegaram ao TCU há mais de cinco anos. 

Devolvam-se os autos à Sefip para adoção das medidas cabíveis. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021.             

AROLDO CEDRAZ 
Relator 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67165148.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 28 | Quinta-feira, 11/02/2021 24 

EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0073/2021-TCU/SEPROC, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 

TC 012.010/2015-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Fundação José Américo, CNPJ: 08.667.750/0001-23, na pessoa de seu representante legal, 
Boanerges Felix da Silva, CPF-510.703.084-04, do Acórdão 1228/2019-TCU-Plenário, Rel. Ministro Jorge 

Oliveira, Sessão de 29/5/2019, proferido no processo TC 012.010/2015-4, por meio do qual o Tribuna l 
julgou irregulares suas contas, a condenou a recolher aos cofres da Universidade Federal da Paraíba 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 29/1/2021: 

R$ 11.965.418,71; sendo parte em solidariedade com os responsáveis Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, 
CPF-203.996.854-72; e Roberto Maia Cavalcanti, CPF-007.812.684-35. 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$ 

8.200.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão condenatório até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 

o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

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

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

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

Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 29 de 11/02/2021, Seção 3, p. 96) 
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EDITAL 0074/2021-TCU/SEPROC, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 

TC 023.032/2018-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Valdecir Luiz Colle, CPF: 807.590.769-87, do Acórdão 8220/2020-TCU-Segunda Câmara, 

Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 4/8/2020, proferido no processo TC 023.032/2018-9, por meio 
do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o 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 29/1/2021: R$ 215.836,31. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 15.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8220/2020-TCU-2ª 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), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

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

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

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

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 29 de 11/02/2021, Seção 3, p. 96) 
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