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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 24/03/2021, 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 WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
011.240/2006-4 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Simplificada) 

Recorrente: Diogo Nogueira do Casal 
Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 
no Estado de Rondônia 

Representação legal: José Girão Machado Neto (OAB-RO 2664) e 
outros, representando Diogo Nogueira do Casal 

  
033.269/2019-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Espírito Santo 
Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto 

(OAB/DF 13.802) 
  

039.470/2019-9 - 
  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado 
do Amapá 

Representação legal: não há 
 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
005.048/2018-4 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  

Recorrente: Nivaldo Batista de Souza 
Responsáveis: Francisco Assis de Lima; Lacir Mascari Filho; 
Nivaldo Batista de Souza; Solange Cristina Potechi Suriano 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - 
Londrina/PR - INSS/MPS 

Representação legal: Fernando Rosa Fortes (OAB/PR 48296), 
representando o Sr. Nivaldo Batista de Souza 
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019.334/2015-0 - 
  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Município de Teresópolis de Goiás - GO; Uilton 
Pereira dos Santos 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Teresópolis de Goiás - 
GO 
Representação legal: Thays Lorrayne Belarmino Araujo (OAB/GO 

52.707) e outros, representando Uilton Pereira dos Santos; Joao 
Batista Torres Pinheiro (OAB/GO 26819), representando Municíp io 

de Teresópolis de Goiás - GO 
  

045.703/2020-5 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério - Fundef; Governo do Estado do Piauí 
Representação legal: não há 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
014.727/2018-8 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da 

República no Distrito Federal 
Interessado: CNH Industrial Brasil Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) 
Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, 

representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, 

representando CNH Industrial Brasil Ltda 
  

023.181/2008-0 - 
  

Natureza: Auditoria 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Saúde 
Suplementar 

Responsáveis: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo; Fausto 
Pereira dos Santos; Hélio Verdussen de Andrade Filho; José Leôncio 
de Andrade Feitosa; Jussara Macedo Pinho Rotzsch 

Interessado: Agência Nacional de Saúde Suplementar 
Representação legal: não há 

  
029.382/2020-3 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

(MPTCU) 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Central do Brasil 

Representação legal: não há 
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Ministro VITAL DO RÊGO 

  
005.512/2021-2 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsáveis: Dario Rais Lopes; Humberto Brandao Canuso 
Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul; Secretaria Nacional de Aviação Civil 

Representação legal: não há 
  

006.198/2021-0 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Engeclinic Serviços Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia Jamil Hadad 
Representação legal: Rogério David Carneiro (OAB/RJ 106.005) e 

outros 
  

006.600/2011-5 - 
  

Natureza: Denúncia 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Universitário Lauro 
Wanderley/UFPB - Ebserh; Universidade Federal da Paraíba 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 

8.443/1992) 
Representação legal: não há 

  
006.797/2021-0 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Ribeiro da Silva Sociedade Individual de 

Advocacia 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Paraná 

Representação legal: Adriano Ribeiro da Silva (OAB/SP 288.485) 
 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
001.117/2015-7 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsável: Confederação Brasileira de Canoagem 
Interessados: Ministério da Cidadania e Secretaria Especial do 
Esporte 

Representação legal: Jean Gorski Cordeiro (OAB-PR 53.818) e 
André Luís Tisi Ribeiro (OAB/PR 52.439) 

  
006.727/2017-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Integração Nacional  

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas 
Representação legal: Ana Luiza Nascimento de Souza Polak 

(OAB/SP 342.501) 
  

006.755/2019-4 - 
  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários; Autoridade Portuária de Santos S.A e Ministério da 

Infraestrutura 
Representação legal: não há 
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008.480/2019-2 - 
  

Natureza: Acompanhamento 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Coordenação e 
Governança do Patrimônio da União (SCGPU) 

Representação legal: não há 
  

034.669/2016-7 - 
  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A; Encalso 
Construções Ltda.; Pedro José Barusco Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Representação legal: Claudia Maria de Freitas Chagas (OAB-DF 
6.253) e outros, representando Carioca Christiani Nielsen 

Engenharia S A; Luis Gustavo Rodrigues Flores (OAB-PR 27.865) 
e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Wagner Duarte de 

Souza Junior e outros, representando Encalso Construções Ltda; 
Patricia Franco Bonfadini Mendes (OAB-RJ 152.991) e outros, 
representando Petróleo Brasileiro S.A. 

  
047.720/2020-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Felipe Romério Silva Pereira 
Interessado: Felipe Romério Silva Pereira, brasileiro 
Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA, em substituição ao Ministro BENJAMIN 

ZYMLER 

  

007.503/2021-0 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Bitencourt Central dos Exames de Brasília Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação de Previdênc ia 
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
Representação legal: Aline Matias de Oliveira Martins e outros, 

representando Bitencourt Central dos Exames de Brasilia Ltda. 
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027.922/2011-1 - 
  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2010 

Responsáveis: Alecsandro Monteiro Kramer; Alessandro da Cunha 
Diniz; Alexandre Jose Alves; Antonio Eustaquio Resende 

Travassos; Antônio Borba Guimarães; Antônio José Creão Duarte; 
Ariosvaldo da Silva Diniz; Chateaubriand Pinto Bandeira Junior; 
Clivaldo Silva de Araújo; Djail Santos; Eduardo Ramalho 

Rabenhorst; Emidio Vasconcelos Leitao da Cunha; Fabio Firmino 
Machado; Geraldo Alexandre de Oliveira Gomes; Guilherme de 

Albuquerque Cavalcanti; Isac Almeida de Medeiros; Jose Ivanildo 
de Vasconcelos; Jose Marcelino Oliveira Cavalheiro; Jose Roberto 
Soares do Nascimento; José de Arimatéa Menezes Lucena; João 

Batista da Silva; João Flavio Paiva; Marcelo de Figueiredo Lopes; 
Marco Antonio de Vivo Barros; Margareth de Fatima Formiga Melo 

Diniz; Maria Aparecida Ramos de Meneses; Maria Luiza Pereira de 
Alencar Mayer Feitosa; Maria Yara Campos Matos; Newton Cesar 
Viana Costa; Otávio Machado Lopes de Mendonça; Paulo Fernando 

de Moura Bezerra Cavalcanti Filho; Paulo Roberto Nóbrega 
Cavalcante; Rômulo Soares Polari; Silvana Tereza Lacerda Jales; 

Sonia Suely Araujo Pessoa; Tereza Helena Tavares Mauricio; 
Terezinha Domiciano Dantas Martins 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Paraíba 

Representação legal: Miguel Moura Lins Silva (OAB/PB 13.682) e 
outros, representando João Batista da Silva; Claudismar Zupiroli 

(OAB/DF 12.250) e outros, representando Rômulo Soares Polari; 
Fenelon Medeiros Filho (OAB/PB 1.632/) e outros, representando 
João Flavio Paiva. 

  
038.944/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Laura Lins Rosa; Anellys Emilia Lourenco da 
Costa Moreira; Carolina Meyer Alves Gois; Cesar Augusto Ames; 
Cynara Martinho Filizzola; Deborah Elmor Faraco Coelho; Flavio 

Carlos Abdou Obeid; Joao Batista Bandeira Ramos; Juliana Chiarelli 
Mascia; Jun Okada 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
Representação legal: não há 

  

039.333/2020-5 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Srs. Sâmia Bomfim; Edmilson Rodrigues; Marcelo 

Freixo; Fernanda Melchionna; David Miranda; Ivan Valente; Talír ia 
Petrone; Áurea Carolina; Glauber Braga; Luíza Erundina 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
005.375/2021-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Neomed Atendimento Hospitalar - Eireli - ME 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso - SES/MT 
Representação legal: Priscila Gonçalves de Arruda (OAB/MT 
20.310) 
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039.336/2020-4 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Millenium Segurança Patrimonial - Eireli. 

Órgão/Entidade/Unidade: Coordenação Regional do Vale do 
Javari/Fundação Nacional do Índio - CRVJ/Funai 
Representação legal: Fernanda Couto de Oliveira (OAB-AM 

11413) e outros, representando Autentica Segurança Patrimonia l 
Eireli 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  

000.688/2011-8 - 
  

Natureza: Auditoria 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região 
Responsáveis: Flávia Simões Falcão; Maria Coeli Cabral de Araújo; 
Marysol Bertolin Damasceno; Mário Macedo Fernandes Caron e 

Ricardo Alencar Machado 
Representação legal: Moacir Akira Yamakawa (OAB/DF 1.937-

A), entre outros, representando Mário Macedo Fernandes Caron; 

Márcia Guasti Almeida (OAB/DF 12.523), entre outros, 

representando Anna Keyla Moreira; e Tiago Cardoso Penna 

(OAB/MG 83.514), entre outros, representando a Associação dos 

Magistrados do Trabalho da 10ª Região 

  
007.951/2019-1 - 

  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Vigilânc ia 

Sanitária, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis e Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 
Representação legal: não há 

  

017.192/2020-0 - 
  

Natureza: Denúncia 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55 da Lei nº 8.443, de 

1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
000.723/2021-5 - 

  

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da 14ª Brigada de Infantar ia 
Motorizada 
Representação legal: não há 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
017.775/2014-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na 

gestão dos recursos repassados por meio de convênio para a 
construção de trechos rodoviários na região Norte da Zona da Mata 
Alagoana (Região Serrana) - BR 416. Análise das alegações de 

defesa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Ibateguara/AL 

Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S.A.; Eudócia Maria 
Holanda de Araujo Caldas; Francisco de Sousa Ferraz; Jayme 
Adolfo de Oliveira Carneiro; Marnes Costa Machado Gomes 

Interessados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Mato Grosso do Sul 

Representação legal: Eduardo Luiz de Paiva Lima Marinho 
(OAB/AL 7.963); Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB/MG 
90.459); José de Barros Lima Neto (OAB/AL 7.274); e Bruno 

Zeferino do Carmo Teixeira (OAB/AL 7.617) 

Interessado em sustentação oral: 

- Bruno Zeferino do Carmo Teixeira 

(OAB/AL 7.617), em nome de MARNES 
COSTA MACHADO GOMES 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
012.197/2019-0 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada para apurar prejuízos 
ocorridos em contrato celebrado para a prestação de serviços de 

construção e montagem industrial em plataformas da Unidade de 
Exploração e Produção da Bacia de Campos. Análise das alegações 

de defesa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras 
Responsáveis: Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição; José 

Antônio de Figueiredo; UTC Engenharia S/A 
Representação legal: Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 

20.015), Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (OAB/SP 272.153) e 
Rodrigo Guimarães Simas (OAB/RJ 167.789)  

Interessados em sustentação oral: 

- Thiago de Oliveira (OAB/RJ 122.683), em 
nome de CARLOS EUGÊNIO MELRO SILVA 

DA RESSURREIÇÃO e JOSÉ ANTÔNIO DE 
FIGUEIREDO 
- Marcelo Augusto Puzone Gonçalves  

(OAB/SP 272.153), em nome da UTC 
ENGENHARIA S.A. 
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013.366/2015-7 - 
  

Recursos de reconsideração contra deliberação que julgou 

irregulares as contas de parte dos recorrentes, com condenação em 
débito e multa, e aplicou aos demais multa pecuniária, em razão de 

irregularidades associadas às obras de expansão do complexo de tiro 
da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador. 
Recorrentes: 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 
Órgão/Entidade/Unidade: Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 

Governador 
Representação legal: Gabriela Grasel Bittencourt (OAB/RJ 

208515); Gabriel Mascarenhas Monteiro (OAB/RJ 124041); Pedro 
Rezende Marinho Nunes (OAB/RJ 60.604); Henrique Ferreira Costa  

Interessados em sustentação oral: 

- Pedro Marinho Nunes (OAB/SP 342.373-A) 

e Beatriz Brito Santana (OAB/SP 441.095), 

em nome de CARLOS ROBERTO DE 
ALMEIDA BASTOS 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  

028.842/2017-0 - 
  

Representação sobre os indícios de irregularidade em pregão 
eletrônico realizado para contratação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, com fornecimento de materiais. Análise 

das razões de justificativa. 
Representante: Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e 

Domicílios Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do Instituto 
Nacional do Seguro Social em Teresina/PI 

Responsáveis: José Rodrigues Martins Filho; Ney Ferraz Júnior 
Representação legal: (a) Bruno Rangel Avelino da Silva (OAB/DF 

23.067), entre outros, representando Ney Ferraz Júnior; (b) Bruno 
Boyadjian Sobreira (OAB/CE 38.828), entre outros, representando 
José Rodrigues Martins Filho; (c) João Ulisses de Britto Azêdo 

(OAB/PI 3.446), entre outros, representando a Servfaz Serviços de 
Mão de Obra Ltda; e (d) Otávio de Castro Melo Neto (OAB/PI 

1.224), entre outros, representando a Mutual Serviços de Limpeza 
em Prédios e Domicílios Ltda. 

Interessado em sustentação oral: 

- Bruno Rangel Avelino da Silva (OAB-DF 

23.067), em nome de NEY FERRAZ JÚNIOR 
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
029.628/2020-2 - 

  

Processo de desestatização para acompanhar procedimento 

licitatório da área denominada MUC01, localizada no Porto do 
Mucuripe/CE, destinada à movimentação e à armazenagem de granel 
sólido vegetal (trigo). 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários; Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: não há 
 

Revisor: Ministro Aroldo Cedraz (10/03/2021) 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  

017.064/2020-1 - 
  

Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de 
irregularidades na execução do projeto cultural Relix durante o 
exercício de 2014. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Regional do Sesi no 
Estado de Pernambuco e Serviço Social da Indústria/Departamento 

Nacional 
Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda; Alto Impacto 
Entretenimento Ltda - Epp; Cetap Centro Tecnico de Assessoria e 

Planej Comunitario; Ernane de Aguiar Gomes; Hebron Costa Cruz 
de Oliveira; Idea Locacao de Estruturas e Iluminacao - Eireli; Idea 

Producoes e Locacao de Estruturas e Iluminacao Ltda; Instituto 
Origami; Lina Rosa Gomes Vieira da Silva; Luiz Otávio Gomes 
Vieira da Silva; Marcos Tadeu de Siqueira; Rafael Esmeraldo 

Lucchesi Ramacciotti; Ricardo Essinger; Robson Braga de Andrade; 
Romero Neves Silveira Souza Filho; S X Brasil Comunicacao 

Digital Ltda; e Sérgio Luis de Carvalho Xavier 
Representação legal: não há 

 
Revisor: Ministro Vital do Rêgo (18/11/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  

002.905/2017-5 - 
  

Pedido de reexame contra acórdão que apreciou monitoramento de 
deliberação referente à auditoria realizada em decorrência dos 

acidentes ambientais ocorridos na exploração e produção de petróleo 
na Bacia de Campos (RJ). 
Recorrente: Petróleo Brasileiro S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S/A 
Representação legal: Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz 

(OAB/RJ 140.611) e Rodrigo Guimarães Simas (OAB/RJ 167.789) 
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038.129/2019-1 - 
  

Relatório de levantamento cujo objeto é conhecer e avaliar os 

indicadores construídos no âmbito da Plataforma Nilo Peçanha 
(PNP), com base em dados relativos às instituições que integram a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(EPCT), a fim de a subsidiar o TCU quanto a novo modelo de 
Indicadores de Gestão dessas Instituições. 

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

Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 
8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 
Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de 
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Educação, Ciência e Tecnologia Sul -rio-grandense; Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica 
Representação legal: não há 

 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

010.656/2018-9 - 
  

Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a atuação do 
Comitê de Governança, Risco e Controle (CGRC) no cumprimento 

do seu mister, referente ao período compreendido entre 24/4/2019 a 
16/12/2019. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: não há 
  

012.967/2019-0 - 
  

Pedido de reexame interposto contra acordão que considerou 
procedente representação e assinou prazo para adoção de 
providências com vistas ao desfazimento de resolução, em razão da 

incompatibilidade do regime de teletrabalho com as competências 
legais, o regime jurídico e as atribuições dos membros da DPU. 

Órgão/Entidade/Unidade: Defensoria Pública da União 
Representação legal: Debora Camila de Albuquerque Cursine 
(OAB/DF 42.642) e outros, representando Associação Nacional dos 

Defensores Publicos Federais 
  

021.297/2020-7 - 
  

Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, com o objetivo de 
fiscalizar a contratação integrada de empresa para a elaboração dos 
projetos básico e executivo, das ações ambientais, bem como a 

execução das obras de derrocamento para a implantação do canal de 
navegação na região dos Pedrais (Pedral do Lourenço) da hidrovia 

do Tocantins, no estado do Pará. 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 

Interessado: Congresso Nacional 
Representação legal: não há 

  
021.403/2020-1 - 

  

Processo administrativo referente a projeto de resolução que dispõe 
sobre o julgamento e apreciação, por meio eletrônico, de processos 

de competência do Tribunal de Contas da União. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
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032.829/2016-7 - 
  

Representação formulada em razão de indícios de irregularidades na 

inclusão de novas obras de duplicação rodoviária no contrato de 
concessão da BR-153/SP, celebrado com vistas à prestação de 

serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, 
operação, ampliação, melhorias e exploração de 321,6 km da 
rodovia, desde a divisa MG/SP até a divisa SP/PR. Análise das 

oitivas. 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). 
Representação legal: André Galhardo de Camargo (OAB/SP 

298.190)  
 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
014.319/2016-0 - 

  

Representação autuada com o objetivo de apurar a responsabilização 

dos agentes da entidade envolvidos na contratação irregular de 
cooperativa, em razão da caracterização de mera intermediação de 

mão de obra. Análise das razões de justificativa. 
Representante: Ministério Público do Trabalho da 21ª Região 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 

Interessada: Procuradoria Regional do Trabalho 21ª Região 
Responsáveis: David Paulino do Nascimento, Elves Jone Santos 

Sampaio, Josemar de Vasconcelos Virgínio, Ney Faria Argolo e 
Rodrigo Santos Silva Bastos 
Representação legal: Ozéas da Silva Melo, OAB/RJ 113.647, 

representando a Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos do 
Estado do Rio de Janeiro Ltda. (procuração à peça 5); Taísa Oliveira 

Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros, representando a Petrobras 
(procurações e substabelecimentos às peças 10, 21 a 23, 27); e Carlos 
Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015), Mariana Macedo 

Pessanha Fernandes (OAB/RJ 158.482) e outros, representando Ney 
Faria Argolo (procurações às peças 37 e 39), Rodrigo Santos Silva 

Bastos (procuração à peça 87), Josemar de Vasconcelos Virgínio 
(procuração à peça 88), David Paulino do Nascimento (procuração à 
peça 89) e Elves Jone Santos Sampaio (procuração à peça 90) 

  
029.632/2020-0 - 

  

Acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento 

portuário, do Terminal MAC13, localizado no Porto de Maceió, sob 
administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern), para movimentação e armazenagem de granéis sólidos 

vegetais, especialmente, açúcar a granel 
Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviár ios ; 

Ministério da Infraestrutura. 
Representação legal: não há. 
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Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
007.184/2021-2 - 

  

Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para 

prestação de serviço de confecção de alimentação para os refugiados 
oriundos da Venezuela e os empregados no apoio à atividade, bem 
como as atividades demandadas pelas operações da unidade milita r 

nos municípios de Boa vista - RR, Pacaraima-RR e Manaus-AM. 
Órgão/Entidade/Unidade: Comando da 1ª Brigada de Infantaria de 

Selva 
Representação legal: não há 

  

009.292/2012-8 - 
  

Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2012, nas obras de 
duplicação e adequação de capacidade e segurança de trecho de 25 

km da Rodovia BR-153/GO. 
Interessado: Congresso Nacional 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 
Representação legal: não há 

  
026.468/2011-5 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos 
recorrentes em razão de irregularidades apuradas em procedimentos 

prévios à celebração de convênios. 
Recorrentes: Carlos Paulo de Sousa; Francisca Regina Magalhaes 

Cavalcante; Freda Azevedo Dias; Jurema Camargo Monteiro; Mario 
Augusto Lopes Moyses; Marta Feitosa Lima Rodrigues; Márcio 
Ferreira do Nascimento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo, Associação 
Brasileira de Agências de Viagens-Ceará e Fundação XXVII de 

Setembro 
Representantes legais: Adrian Aubrey Pouso Sue e outros 
representando Carlos Paulo de Sousa; Flavio Schegerin Ribeiro 

(OAB/DF 21.451), representando Jurema Camargo Monteiro; Flavio 
Schegerin Ribeiro (OAB/DF 21.451), representando Márcio Ferreira 

do Nascimento; Raimundo Bezerra da Silva Júnior representando 
Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Tatiana Maisa Ferragina 
(OAB/SP 290078) e outros representando Mario Augusto Lopes 

Moyses. 
  

026.678/2020-9 - 
  

Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na 
execução de empreendimento contratado no âmbito do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR), no município de Barra do 

Garças - MT. 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Barra do 
Garças - MT 

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

Representação legal: não há 
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027.765/2019-9 - 
  

Representação sobre ilegalidades no uso dos recursos do Fundo 

Constitucional do Distrito Federal no pagamento de policiais e 
bombeiros militares cedidos a escolas do DF no âmbito do Programa 

de Gestão Compartilhada. 
Representante: Leandro Grass - Deputado Distrital 
Órgão/Entidade/Unidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal; Fundo Constitucional do Distrito Federal; Polícia Militar do 
Distrito Federal 

Representação legal: não há 
  

031.113/2019-2 - 
  

Monitoramento de determinação referente a acórdão que apreciou 

representação sobre irregularidades e responsabilidades apontadas 
em investigação independente acerca de informações contidas em 

operações da Polícia Federal. 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (OAB-RJ 

116896) e outros, representando Caixa Econômica Federal 
  

031.800/2016-5 - 
  

Pedido de reexame interposto contra acordão que apreciou auditoria 
realizada com o objetivo de avaliar os controles e a conformidade 
dos procedimentos realizados no âmbito do regime aduaneiro 

especial de exportação e importação de bem destinados às atividades 
de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e de gás natural 

(Repetro). 
Recorrente: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial da Receita Federal 

do Brasil 
Representação legal: não há 

  
034.400/2013-3 - 

  

Recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas da recorrente 
irregulares, condenou-a ao pagamento de débito e de multa diante de 

superfaturamento detectado no contrato destinado à prestação dos 
serviços de supervisão e de assessoria à fiscalização das obras de 

prolongamento dos molhes da barra do porto de Rio Grande/RS. 
Recorrente: Ecoplan Engenharia Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Portos (extinta) 

Representação legal: Augusto Rolim da Silva Neto (OAB/DF 
16.854) e outros, representando Ecoplan Engenharia Ltda; Fernando 

Luiz Carvalho Dantas (OAB/DF 22588) e outros, representando 
Luiz Fernando de Pádua Fonseca; Eduardo Han (OAB/DF 11714) e 
outros, representando Planave S A Estudos e Projetos de Engenhar ia 

e Ecoplan Engenharia Ltda. 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
014.624/2014-1 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que condenou os 

recorrentes a pagamento de multa, em razão de irregularidades 
apuradas em auditoria que cuidou dos principais gargalos para 
liberação de carga conteinerizada na importação nos portos 

marítimos da região Sudeste. 
Recorrente: Fernando Antônio Brito Fialho, Pedro Brito do 

Nascimento e Tiago Pereira Lima 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários; Autoridade Portuaria de Santos S.A; Companhia Docas 

do Espírito Santo; Companhia Docas do Rio de Janeiro 
Responsáveis:  Angelino Caputo e Oliveira; Clovis Lascosque; 

Fernando Antônio Brito Fialho; Helio Szmajser; Pedro Brito do 
Nascimento; Tiago Pereira Lima 
Interessado:  Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

Representação legal: Alexandre Dalfior de Figueiredo, 
representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; João 

Geraldo Piquet Carneiro (OAB/DF 800-A) e outros, representando 
Associação Brasileira dos Terminais Portuários e Associacao de 
Terminais Portuarios Privados; Cássio Lourenço Ribeiro (OAB/DF 

43.226), representando Tiago Pereira Lima, Fernando Antônio Brito 
Fialho, Pedro Brito do Nascimento e Associacao de Termina is 

Portuarios Privados; Maria Augusta Rost (OAB/DF 37.017) e outros, 
representando Associacao Brasileira dos Terminais de Conteineres 
de Uso Publico - Abratec 

  
015.000/2019-2 - 

  

Relatório de Auditoria integrada, aliando aspectos operacionais e de 

conformidade, com o objetivo de avaliar os controles internos das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, especialmente o 
processo de seleção, aprovação e acompanhamento dos 

investimentos em Fundos de Investimento em Participações 
empreendido pela Funcef e pela Petros. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (OAB/DF 

20.449) e outros, representando Fundação dos Economiár ios 
Federais - Funcef 

  
024.247/2020-0 - 

  

Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu e 
considerou parcialmente procedente denúncia acerca de possíveis 

falhas de natureza operacional em práticas judiciais ocorridas no 
Comitê de Administração da Assessoria Jurídica Regional do 

embargante em São Paulo/SP. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A 
Representação legal: não há 
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028.502/2006-5 - 
  

Pedidos de reexame interpostos contra decisão por meio do qual o 

Tribunal julgou representação a respeito de irregularidades nas obras 
de construção do Canal do Sertão Alagoano e, no que interessa aos 

recorrentes, aplicou-lhes multas. 
Recorrentes: Fernando José Carvalho Nunes; Marco Antônio de 
Araújo Fireman 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Infraestrutura do Estado 
de Alagoas 

Representação legal: Jamile Duarte Coelho Vieira (OAB/AL 
5.868) e outros, representando Fernando José Carvalho Nunes e 
Marco Antônio de Araújo Fireman 

  
031.061/2019-2 - 

  

Representação a respeito de risco iminente nos investimentos 

realizados pela Funcef em Fundos de Investimento em Participação 
(FIP), similares aos que geraram perdas bilionárias identificadas 
como irregulares pela Operação Greenfield. 

Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar 
Interessado: Fundação dos Economiários Federais Funcef 
Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (OAB/DF 

20.449) e outros, representando Fundação dos Economiár ios 
Federais - Funcef 

  
037.076/2020-5 - 

  

Representação acerca de possíveis  irregularidades no planejamento 
da contratação de Solução "turn key" de Data Center Modular 

Certificado Tier III,  em forma de solução única, escalável e móvel. 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Serpro - Regional São Paulo/SP - MF 
Interessados: Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República; Secretaria-executiva do Ministério da 

Economia 
Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

006.772/2021-8 - 
  

Processo administrativo referente ao anteprojeto de decisão 
normativa que fixa os coeficientes de participação individuais no 

FPE, relativos ao exercício de 2022. 
Interessada: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Representação legal: não há 
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009.147/2017-9 - 
  

Tomada de contas especial instaurada para apurar potencial prejuízo 

ocorrido no âmbito de contrato celebrado para a construção e 
montagem da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/A; Andrade 

Gutierrez S/A; Antônio Pedro Campello de Souza Dias; Consórcio 
Techint - Andrade Gutierrez (TE-AG); Elton Negrão de Azevedo 

Junior; Guilherme Pires de Mello; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 
Otávio Marques de Azevedo; Paulo Roberto Costa; Paulo Roberto 
Dalmazzo; Pedro José Barusco Filho; Renato de Souza Duque; 

Ricardo Ourique Marques; Rogério Nora de Sá; Techint Engenhar ia 
e Construção S/A 

Representação legal: Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 
115.408); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e 
outros 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
012.161/2018-7 - 

  

Relatório de Auditoria realizada com objetivo de avaliar a legalidade 
e a legitimidade da utilização dos recursos de termo de compromisso, 

celebrado entre a União e o Estado de Roraima para execução de 
obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do 

município de Boa Vista/RR. 
Interessado: Congresso Nacional 
Responsáveis: Carlos Wagner Briglia Rocha; Cláudio Belmino 

Rabelo Evangelista; Francisco Flamarion Portela; Gregório Almeida 
Junior; Maria Francisca Freitas Uchoa; Mivanildo da Silva Matos 

Neto; Venilson Batista da Mata; Architech Consultoria e 
Planejamento Ltda. e Renovo Engenharia Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de Roraima e 

Ministério das Cidades (extinto) 
Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges (OAB/RJ 

91.152 e OAB/DF 20.016-A) e Letícia de Oliveira Lourenço 
(OAB/MG 104.144), representando Renovo Engenharia Ltda. 
Sérgio Antônio Gonçalves Junior (OAB/DF 39.788), representando 

Architech Consultoria e Planejamento Ltda. 
  

014.246/2005-3 - 
  

Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as 
contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e multa, 
em razão de irregularidades relacionadas à execução das obras de 

construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense. 
Recorrentes: Bertolino Marinho Madeira Campos; Construtora 

Jurema Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Infraestrutura do Estado 
do Piauí 

Representação legal: Roselle Adriane Soglio (OAB/SP 177.840) e 
Pedro Gabriel Lopes (OAB/SP 372347) 
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029.594/2020-0 - 
  

Representação autuada para apurar irregularidades em compra 

emergencial de álcool em gel. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Campina Grande/PB 

Responsáveis: Felipe Araújo Reul e sociedade empresária Rubem 
& Medeiros Produtos para Saúde Ltda. 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
000.040/2016-9 - 

  

Representação autuada com vistas a apurar possíveis irregularidades 
ocorridas no Município de São Miguel do Tapuio/PI, relacionadas à 

concessão fraudulenta de financiamentos no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. 

Representante: Ministério Público do Trabalho - Procuradoria 
Regional do Trabalho da 22ª Região 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Banco Central do Brasil (Bacen), 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Banco do Brasil (BB) 

Representação legal: não há 
  

007.481/2014-4 - 
  

Relatório de levantamento realizado para a  obtenção, o tratamento e 

a análise de dados com o objetivo de mapear a alocação de recursos 
à disposição do BNDES entre suas diversas áreas de atuação e entre 

os postulantes de apoio financeiro, e a aderência dessa alocação às 
políticas públicas governamentais, de forma a permitir a 
identificação de possíveis ações de controle, nas modalidades 

conformidade ou operacional. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES 
Representantes legais: Ana Carolina Nunes Queiroz (OAB-RJ 
148.975);  João Guilherme Coelho Duprat Avellar  (OAB-RJ 

94.387); Geide Daiana Conceição Marques (OAB-DF 51.910)  
  

017.469/2016-3 - 
  

Embargos de declaração contra acórdão que determinou a realização 
de audiências acerca de irregularidades relacionadas a operações de 
financiamento à exportação de serviços destinados a 

empreendimentos rodoviários realizados no exterior. 
Embargantes: Marcelo Oliveira Santos, Marcelo Orlando Mesquita 

da Silva, Marcos Alberto Pereira Motta, Roberta Lavalle da Silva 
Faria, Thiago Leone Mitidieri e Denilson Queiroz Gomes Ferreira 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social 
Responsável:  Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

Representações legais: Lucas Rocha Silva  
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021.005/2020-6 - 
  

Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2020, nas obras de 

construção dos Lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste Leste 
(Fiol), trecho Ilhéus - Caetité, no Estado da Bahia. 

Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia, Construções e 
Ferrovias S/A; e Ministério da Infraestrutura 
Responsáveis: não há 

Representante legal: não há 
  

027.601/2018-8 - 
  

Auditoria com objetivo de avaliar os procedimentos relativos ao 
licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) 
São Luiz do Tapajós. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional do Índio; Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
017.929/2020-2 - 

  

Agravo interposto contra despacho que manteve a suspensão cautelar 

de novas adesões à ata de registro de preços referente a pregão 
eletrônico para o fornecimento de ambiente profissional multimíd ia 
com funcionalidades de videoconferências, apresentações 

multimídia, gravações e distribuição de sinal, além de todo materia l 
e serviço de construção e adequação que for necessário à certificação 

do ambiente. 
Agravante: Seal Telecom Comércio e Serviços de 
Telecomunicações Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Águas - ANA 
Representação legal: João Batista Lira Rodrigues Junior (OAB/DF 

15.180); Djane Lima Coutinho (OAB/DF 12.053); Bernardo Felipe 
Fonseca Iunes (OAB/DF 25.374); Benedito Eugênio de Almeida 
Siciliano (OAB/DF 53.803); Felipe Aguiar Costa Luz (OAB/DF 

25.374); Marcony Francisco Pereira Macial (OAB/DF 35.362) 
  

027.101/2020-7 - 
  

Levantamento de auditoria realizado com o objetivo de identificar as 
ações do Governo Federal e de entidades do Sistema S voltadas a 
preparar o mercado de trabalho brasileiro para a transformação 

digital, de forma a contribuir para que a atuação estatal auxilie nesse 
desiderato, notadamente pela via da qualificação profissional. 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério da Economia, Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial - Senai 
Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
036.690/2018-0 - 

  

Representação autuada para apreciação das justificat ivas 

apresentadas por empresa em face das evidências de fraudes às 
licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio 
Vargas (Repar). 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S/A 
Responsável: Construtora OAS S/A 

Representação legal: César Augusto Guimarães Pereira (OAB/PR 
18.662), entre outros, representando a Construtora OAS S/A 

  

041.213/2018-1 - 
  

Solicitação de prorrogação do prazo previsto no art. 11 da Instrução 
Normativa TCU nº 71/2012 para o encaminhamento ao Tribunal de 

Contas da União de tomadas de contas especiais. 
Solicitante: Exma. Sra. Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como 
Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
020.056/2020-6 - 

  

Monitoramento do cumprimento de acórdão referente à auditoria 

operacional que avaliou o licenciamento ambiental federal (LAF) 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 

Representação legal: não há 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

Processo: 029.521/2020-3 

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Município de Itaguaçu da Bahia/BA 
Assunto: Possíveis irregularidades havidas na Concorrência Pública 

2/2020, a qual tem por objeto a pavimentação asfáltica da estrada que 
liga o povoado de Lages do Baixio de Irecê, com a utilização de 
recursos federais transferidos ao Município de Itaguaçu da Bahia/BA 

por força do Convênio 236200/2019, celebrado com a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 

Codevasf 

DESPACHO 

Cuidam os autos do expediente remetido a este Tribunal pela pessoa jurídica Tersan Construções e 
Comércio Ltda., noticiando pretensas irregularidades havidas na Concorrência Pública 2/2020, promovida pelo 

Município de Itaguaçu da Bahia/BA (Peça 1). 

2. O objeto do aludido certame consiste na pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoado de 
Lages do Baixio de Irecê, com a utilização de recursos federais transferidos ao ente municipal mencionado no 

item precedente por força do Convênio 236200/2019, celebrado com a Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. 

3. O ajuste em foco tem o valor global de R$ 16.267.000,00, competindo à empresa pública federal 

o repasse de R$ 16.235.000,00. 

4. A SeinfraCOM, após empreender o exame preliminar das informações constantes da 

documentação acostada, identificou os seguintes indícios de irregularidade (Peça 18): 

 4.1. não promoção de diligência junto à licitante Tersan Construções e Comércio Ltda. para 
correção do erro material concernente ao número equivocado do certame licitatótio no texto da “Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta”, o qual já estaria previamente grafado na referida declaração; 

 4.2. exigência de documento não previsto na Lei 8.666/1993 como requisito de habilitação para os 

licitantes, como é o caso da “Declaração de Elaboração Independente de Proposta”; 

 4.3. exigência, como comprovante de capacidade técnico-operacional da representante, da Certidão 
de Acervo Técnico - CAT, não obstante esse documento não ser emitido em nome de pessoa jurídica, nos termos 

do art. 55 da Resolução/Confea 1.025/2009, contrariando o termo de referência do próprio edital da licitação, 

que previa a apresentação da CAT para a comprovação da capacidade técnico-profissional do quadro técnico da 
licitante, bem como desobedecendo o art. 30, inciso II e § 1º, da Lei 8.666/1993; 

 4.4. ausência de exposição dos motivos em que se baseou a Comissão de Licitação para a rejeição 

dos argumentos apresentados pela licitante Tersan Construções e Comércio Ltda., que não foram individual e 
analiticamente enfrentados, e o consequente  não acolhimento do seu recurso interposto perante a dita comissão 

contra a sua inabilitação, em aparente afronta ao art. 50, § 1º, da Lei 9.784/1999. 

5. Naquela oportunidade, o procedimento licitatório em exame se encontrava suspenso por força de 

decisão judicial, motivo pelo qual a unidade especializada sugeriu a realização da prévia oitiva do Município de 

Itaguaçu da Bahia/BA, a fim de que encaminhasse ao Tribunal os esclarecimentos pertinentes acerca da matéria.  

6. Este Relator, por meio do Despacho inserto à Peça 21, autorizou, com fulcro nos arts. 157 e 276, 

§§ 2º e 4º, do Regimento Interno/TCU, a adoção da medida supra, além da promoção de diligência junto ao 

ente convenente, com vistas à obtenção de informações atualizadas sobre a licitação em tela. 
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7. Realizadas as comunicações processuais pertinentes, a SeinfraCOM examinou os novos 

elementos trazidos aos autos e produziu a instrução acostada à Peça 45. 

8. Em sua mais recente manifestação, a unidade técnica noticiou que o Município de Itaguaçu da 
Bahia/BA deixou de atender a oitiva e a diligência acima referenciadas, realizadas por meio de ofício expedido 

em 25/9/2020 (Peça 22) e reiteradas mediante ofício datado de 3/12/2020 (Peça 26). 

9. Desse modo, sugere a realização de audiência do Prefeito Municipal, Sr. Adão Alves de Carvalho 
Filho, e de seu antecessor, Sr. Ivan Tiburtino de Oliveira, para que apresentem suas justificativas para o não 

atendimento às comunicações processuais em epígrafe. 

10. Não obstante a ausência de manifestação do município convenente, a unidade especializada 
constatou que o certame teve prosseguimento, ante a reforma da decisão judicial que o suspendia (Peça  34). 

11. Aduz a SeinfraCOM que, das dez licitantes que formularam propostas no âmbito do 
procedimento ora analisado, somente duas foram habilitadas, a saber: Setel Construtora Ltda. e Cerqueira 

Correia Engenharia Ltda. 

12. A pessoa jurídica Setel Construtora Ltda. sagrou-se vencedora da disputa, tendo celebrado, 
posteriormente, em 11/11/2020, o Contrato 149/2020, no valor de R$ 13.659.649,53. 

13. Mediante consulta ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Siconv, apurou 

a unidade especializada o repasse, pela Codevasf, em 24/12/2020, de R$ 3.247.000,00 ao Município de Itaguaçu 
da Bahia/BA. 

14. A unidade técnica obteve junto à Codevasf o cronograma de desembolso previsto no plano de 
trabalho e o cronograma físico-financeiro constante do termo contratual, documentos dos quais extraiu a 

informação de que novo repasse, no valor de R$ 8.117.500,00, deve ser realizado pela estatal no corrente mês 

de março (Peças 42/44). 

15. Esse contexto, aliado aos indícios de irregularidade anteriormente identificados, bem como ao 

fato de o empreendimento encontrar-se em estágio ainda inicial, com execução financeira estimada de 7,61% 

para o mês de março, embasou a proposta da SeinfraCOM de suspender cautelarmente a execução do Contrato 
149/2020 até que este Tribunal decida sobre o mérito das questões tratadas no presente feito, encaminhamento 

que, em juízo de cognição sumária, considero adequado (Peça 45, p. 4). 

16. Segundo se extrai dos autos, um dos fundamentos para a inabilitação da representante foi a 
entrega da intitulada “Declaração de Elaboração Independente de Proposta” com referência à Concorrência 

18/2018, e não à Concorrência 2/2020, ora em exame. 

17. O equívoco em tela, meramente formal, poderia facilmente ser sanado a partir de realização de 

simples diligência junto à licitante, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, medida que ampliaria a 

competitividade, sem qualquer prejuízo à isonomia que deve nortear a seleção da melhor proposta pelo Poder 
Público. 

18. Com efeito, saliento que tal procedimento também é previsto no subitem 14.8 do edital 

regulador da disputa, a seguir reproduzido (Peça 4, p. 32):  

“14.8. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo.” 

19. Consigno, ademais, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a 

inabilitação de licitante em razão da ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligênc ia , 
consoante ilustram os seguintes fragmentos: 

Acórdão 3.340/2015 - Plenário (Rel. Ministro Bruno Dantas):  

“Na condução de licitações, falhas sanáveis, meramente formais, identificadas na documentação 
das proponentes não devem levar necessariamente à inabilitação ou à desclassificação, cabendo 

à comissão de licitação promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou 

complementar o processamento do certame (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993).”  
Acórdão 918/2014 - Plenário (Rel. Ministro Aroldo Cedraz):  
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“A inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por 

meio de diligência, de que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre 

os participantes, caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU.”  
Acórdão 2.873/2014 - Plenário (Rel. Ministro Augusto Sherman):  

“Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser 

supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, desde que não 
resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes.”  

20. Destaco, ainda, que o próprio modelo de “Declaração de Elaboração Independente de Proposta” 

fornecido pelo Município convenente anexo ao instrumento convocatório identifica o procedimento licitatór io 
de maneira incorreta, a ele se referindo sempre como “Edital nº 18/2018” ou “Licitação de nº 18/2018”, o que 

reforça a necessidade de realização de diligência saneadora. 

21. Além da questão atinente à não promoção da diligência pertinente pela comissão licitante, acima 

referenciada, a exigência do documento intitulado “Declaração de Elaboração Independente de Proposta” para 

a habilitação jurídica das licitantes parece irregular, por não encontrar respaldo no art. 28 da Lei 8.666/1993, 
que assim dispõe: 

“Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.” 

22. Outro ponto que merece destaque é a exigência, como documento comprobatório de capacidade 

técnico-operacional das licitantes, de Certidão de Acervo Técnico - CAT, não obstante esse documento não ser 
emitido em nome de pessoa jurídica, nos termos do art. 55 da Resolução/Confea 1.025/2009.  

23. Sobre essa questão, cumpre reproduzir a análise promovida pela SeinfraCOM em seu primeiro 
pronunciamento nos autos (Peça 18, p. 2/3): 

“9. (...) foi alegado pela representante que a exigência da CAT em nome de pessoa jurídica é 

incabível por contrariar abertamente norma regulamentar emitida pelo Confea, que veda 
expressamente essa possibilidade no art. 55 da Resolução/Confea 1.025/2009 (Peça 1, p. 15/17), 

citando ainda julgados do TCU que demandam dos jurisdicionados o cumprimento da referida 

norma. Por essa razão, a representante apresentou CATs para comprovação da qualificação 
técnica apenas do seu quadro de profissionais. Além disso, assinala a representante, que requerer 

CAT para pessoa jurídica conflita com o conteúdo do Termo de Referência, parte integrante do 
próprio edital, que menciona a comprovação de qualificação técnica mediante CAT somente dos 

profissionais das empresas licitantes (Peça 14, p. 12/13). 

10. Aduz ainda a representante que a qualificação técnica de empresa licitante é demonstrada 
mediante a comprovação da execução de serviços similares ao do objeto da licitação e que isso 

foi feito com a juntada de vários atestados de realização de serviços e obras de porte até maiores 

que o do objeto da Concorrência 2/2020 (Peça 1, p. 17/19). Dentre os atestados, destacou-se o 
dado pela Cipasa Urbanismo por dizer respeito a obra que incluía a realização de obras e serviços 

de 20 km de drenagem e por ter objeto muito similar ao da referida concorrência, o que 

demonstraria a experiência da representante na área de drenagem (Peça 1, p. 19/20). Também 
reclama a representante de a Comissão de Licitação não ter indicado, na sua decisão pela 

inabilitação, os pontos específicos do edital que teriam sido descumpridos, o que significa que 
não houve descumprimento de sua parte, mas sim inovação de regras de regência do certame por 

parte da comissão, em desobediência a um dos princípios fundamentais da licitação, que é o da 

vinculação ao instrumento convocatório do certame (Peça 1, p. 21/22).   
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11. A Administração Municipal, ao se pronunciar pela inaptidão técnica da representante por 

ausência de certidão inaplicável a pessoas jurídicas, formou juízo pela inabilitação da 

representante igualmente carente de fundamentação legal como o feito com suporte em um erro 
material, analisado nos itens 6 e 7 supra. A Lei 8.666/1993, art. 30, inciso II e § 1º, para a 

demonstração da capacitação técnico-operacional de empresa licitante, requer basicamente a 

comprovação de experiência e expertise em atividades, serviços compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, acompanhada de relação das instalações, 

equipamentos e pessoal técnico capacitado e disponível para a execução do objeto da licitação, 

além de comprovar a qualificação técnico-profissional de sua equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos. 

12. Assim, careceu de razoabilidade a inabilitação, baseada em falta de certidão para pessoa 
jurídica não prevista nas normas legais e regulamentares sobre a matéria, ante todos os atestados 

reunidos como documentação de habilitação com o fim de demonstrar experiência e expertise 

em várias obras similares à do objeto da Concorrência 2/2020, bem como pela apresentação das 
CATs para a demonstração da qualificação profissional da equipe técnica. Tanto é assim que as 

justificativas usadas se mostram legalmente frágeis, superficiais, a ponto de tangenciarem a 

arbitrariedade, sem falar que os fatos relacionados com os procedimentos de habilitação contêm 
indícios fortes de restrição de competitividade, direcionamento de licitação, cerceamento do 

contraditório e ampla defesa etc.” 

24. Consoante relatado, os elementos constantes dos autos indicam que o segundo fundamento para 

a inabilitação da representante, prima facie , também não encontra amparo nas normas e regulamentos vigentes.  

25. De igual modo, a documentação acostada não traz a exposição detalhada dos motivos do 
indeferimento, pelo Prefeito Municipal, dos recursos apresentados por diversas licitantes, entre elas a pessoa 

jurídica que figura neste processo como representante. Com efeito, a decisão se limita a afirmar amparar-se em 

parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Prefeitura para negar provimento aos pleitos recursais, não se tendo 
notícia de que o aludido documento foi disponibilizado aos interessados, situação que pode representar afronta 

ao art. 50, parágrafo único, da Lei 9.784/1999. 

26. Destaco, demais disso, que somente duas licitantes foram habilitadas e efetivamente tiveram 
suas propostas analisadas no certame, não obstante a baixa complexidade do objeto em disputa.  

27. Nesse contexto, reputo que as ocorrências acima descritas, aliadas aos seus possíveis efeitos 
nocivos ao Poder Público decorrentes da aparente restrição ao caráter competitivo do certame, revelam-se 

suficientes para a caracterização do fumus boni iuris , o primeiro dos requisitos fundamentais para a adoção de 

medida cautelar por esta Corte. 

28. Outro aspecto fulcral atinente ao caso em epígrafe é a informação de que o contrato decorrente 

do procedimento em tela foi firmado em 11/11/2020 com a pessoa jurídica Setel Construtora Ltda. O avanço da 

execução físico-financeira da avença, ainda em fase inicial, poderia inviabilizar ou dificultar a adoção, pelo 
TCU, de futuras providências atinentes ao cumprimento da legislação vigente, como a expedição de 

determinação para que se declarem nulos os atos administrativos praticados a partir da decisão que inabilitou a 
representante e outras licitantes. Desse modo, considero configurado o periculum in mora. 

29. Acrescento, também, que, tendo em vista tanto a natureza do empreendimento quanto a ainda 

incipiente execução do objeto contratado, a SeinfraCOM afastou o periculum in mora reverso, nos seguintes 
termos (Peça 45, p. 4):  

“Já em relação ao periculum in mora ao reverso, a própria natureza do objeto, que 
compreende a pavimentação asfáltica apenas do primeiro trecho, de 20,25 km, da via que 

liga o povoado de Lages até o projeto de irrigação denominado Baixio de Irecê, com extensão 
total de 40,5 km (Peça 14, p. 7/8), assim como a reduzida execução contratual até o 

momento, afastam sua incidência.” 

30. Assim, considerando as ocorrências discutidas nos presentes autos, defiro a medida cautelar 

proposta pelo órgão instrutivo, determinando ao Município de Itaguaçu da Bahia/BA a suspensão da execução 
do Contrato 149/2020, celebrado com a sociedade empresarial Setel Construtora Ltda., até que este Tribunal se 

manifeste conclusivamente a respeito das questões tratadas no bojo deste feito. 
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31. Deve a SeinfraCOM, ademais, promover, com fundamento nos arts. 276, § 3º, e 250, inciso V, 

do RI/TCU, a oitiva do ente municipal, a fim de que este se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as 

ocorrências a que se referem os subitens 4.1 a 4.4 deste Despacho, descritas mais pormenorizadamente no item 
33, alínea d, subalíneas d.1 a d.4, da instrução precedente (Peça 45, p. 6).  

32. Determino, ademais, que a secretaria especializada também promova, com fulcro no art. 250, 

inciso V, do RI/TCU, a oitiva da sociedade empresarial Setel Construtora Ltda., para que se manifeste acerca 
das questões tratadas nestes autos, se assim o desejar. 

33. Deixo de acolher, todavia, a proposta de realização de audiência dos Srs. Adão Alves de 

Carvalho Filho e Ivan Tiburtino de Oliveira, respectivamente Prefeito do Município de Itaguaçu da Bahia/BA e 
seu antecessor, para que justifiquem o não atendimento a oitiva e diligência promovidas pelo TCU. 

34. Com efeito, no rito processual previsto no Regimento Interno desta Corte, a resposta à oitiva 
tem a natureza de uma peça de defesa. No caso vertente, a oitiva do Município convenente visou justamente a 

permitir o esclarecimento dos indícios de irregularidade apurados pela unidade técnica, a partir da juntada da 

documentação comprobatória pertinente. Nessa linha, ao deixar de responder à oitiva endereçada ao ente por 
eles dirigido, o alcaide e seu antecessor simplesmente deixaram de exercer, naquele momento processual, o 

direito ao contraditório, não devendo ser apenados por isso. 

35. Quanto ao não atendimento à diligência realizada, embora a Lei 8.443/1992 preveja, em seu art. 
58, inciso IV, a possibilidade de apenação aos responsáveis, consigno que foram solicitadas, basicamente, 

informações atualizadas sobre a licitação sub examine . Considerando que a unidade técnica logrou obter, por 
meio de suas pesquisas e consultas a portais oficiais, os dados necessários à instrução do feito, a ausência de 

resposta oficial não trouxe prejuízos ao deslinde processual.  

36. Por fim, tendo em vista que a maior fração dos recursos empregados no empreendimento em 
foco provém dos cofres da Codevasf, determino que se dê ciência do teor deste despacho à mencionada estatal, 

bem como ao representante. 

 À SeinfraCOM, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 19 de março de 2021 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0269/2021-TCU/SEPROC, DE 3 DE MARÇO DE 2021 

TC 021.364/2020-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Walber Pereira Furtado, CPF-124.893.953-00, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto às ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valores históricos atualizados monetariamente desde 
as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 3/3/2021: R$ 106.213,62. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 

repassados ao município de Pindaré Mirim - MA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores 
transferidos, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 
2016, cujo prazo encerrou-se em 21/8/2017, motivos que caracterizam 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; art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 

de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

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

do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 
19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 3/3/2021: R$ 116.705,13; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 

responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem 

sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º da Lei 
Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não 
quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 
por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se à 

revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

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

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

qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 54 de 22/03/2021, Seção 3, p. 106) 
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EDITAL 0283/2021-TCU/SEPROC, DE 8 DE MARÇO DE 2021 

TC 003.243/2015-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA JI Construções Civis Ltda, CNPJ: 07.149.739/0001-09, na pessoa de seu representante 

legal, Sr. Geraldo Benedito da Silva, CPF: 038.712.574-43 do Acórdão 11371/2019-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 30/10/2019, proferido no processo TC 003.243/2015-0, 
por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Senhor Inácio Roberto 

de Lira Campos contra o Acórdão 4.332/2018-TCU-2ª Câmara, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial.  

Dessa forma, fica JI Construções Civis Ltda, NOTIFICADA para, no prazo de quinze dias, a 

contar da publicação desta comunicação, comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da 
Fundação Nacional de Saúde, dos 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 8/3/2021, em solidariedade com o Sr. Inácio Roberto de Lira Campos - 

CPF: 686.893.574-91. 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). 

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 54 de 22/03/2021, Seção 3, p. 106) 
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EDITAL 0312/2021-TCU/SEPROC, DE 18 DE MARÇO DE 2021 

TC 020.816/2013-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO(A) FLS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 03.898.466/0001-44, representado(a) pelo Sr. 

Reilos Monteiro, OAB: 22612/DF, do Acórdão 594/2020-TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Augusto 
Sherman Cavalcanti, Sessão de 18/3/2020, proferido no processo TC 020.816/2013-8, por meio do qual o 
Tribunal conheceu do recurso interposto e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, condenando-o(a) a 

recolher aos cofres da União o valor histórico do débito atualizado monetariamente desde a ocorrência e 
acrescido dos juros de mora devidos, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a 

quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. O valor total do débito até 18/3/2021 
corresponde a R$ 759.560,36. O detalhamento do débito e a forma de recolhimento constam do TC 
020.816/2013-8. 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$ 52.000,00, 
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, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

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

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

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

(Publicado no DOU Edição nº 54 de 22/03/2021, Seção 3, p. 106) 
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