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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=79469 

EDITAL 0522/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE MAIO DE 2021 

TC 019.364/2019-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom, CNPJ: 08.062.618/0001-98, 

na pessoa de seu representante legal, Sr. André Luíz Jesus dos Santos, CPF: 831.626.237-15 do Acórdão 
5344/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 12/5/2020, proferido no 

processo TC 019.364/2019-9, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a 
recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 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 10/5/2021: R$ 667.074,47, em solidariedade com o Sr. 

André Luíz Jesus dos Santos - CPF: 831.626.237-15. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao 
Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valore de R$ 32.000,00 
(arts. 57 e art. 58, inciso II da Lei 8.443/1992) a qual será atualizada desde a data do Acórdão 5344/2020-

TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro até a data do efetivo recolhimento, se paga após 
o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicia l.  

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. 

JACOMO LORENZONI NETO 
Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 150) 
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CODMATERI A=79487 
EDITAL 0525/2021-TCU/SEPROC, DE 10 DE MAIO DE 2021 

TC 034.692/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Daniela Katia Vandresen, CPF: 004.414.259-50 do Acórdão 13952/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 1/12/2020, proferido no processo TC 034.692/2018-5, por 

meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Cultura, 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 10/5/2021: R$ 311.721,44, em solidariedade com GRÊMIO PK CABLES 

DO BRASIL - CNPJ: 03.417.098/0001-75. 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$ 12.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 13952/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo 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. 

JACOMO LORENZONI NETO 
Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 149) 
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CODMATERI A=79484 
EDITAL 0526/2021-TCU/SEPROC, DE 11 DE MAIO DE 2021 

TC 008.887/2015-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Construtora Digão Ltda - ME, CNPJ: 07.193.479/0001-79, na pessoa de seu representante 
legal, Sr. Benedito Rodrigues Martins Neto, CPF: 376.232.653-34 do Acórdão 8759/2020-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 18/8/2020, proferido no processo TC 
008.887/2015-2, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso interposto e, no mérito, rejeitou-o. 

Dessa forma fica Construtora Digão Ltda - ME, 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, 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 11/5/2021: R$ 932.317,45, em solidariedade com o Sr. Albérico de França 

Ferreira Filho - CPF: 023.578.283-15. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo 
de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 400.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 844/2020 - TCU - 1ª Câmara, 

Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues 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. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 149) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 101 | Quarta-feira, 02/06/2021 4

CODMATERI A=79485 
EDITAL 0527/2021-TCU/SEPROC, DE 11 DE MAIO DE 2021 

TC 009.791/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

Fundação Rio Madeira - CNPJ: 00.619.461/0001-47, na pessoa do Interventor Floriano Vieira dos Santos 
(OAB/RO 544, CPF 060.840.362-87), 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 da 
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, 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 11/5/2021: R$ 320.731,57, em solidariedade com os responsáveis: Edson Izidio 

Guimarães - CPF: 612.686.312-72; e Wânia Bezerra da Silva Soares - CPF: 372.082.331-87. 

O débito decorre de a) não devolução do saldo da conta específica do Convênio 01.05.0637.00 
(Siafi 528228), no caso de não utilização da totalidade dos recursos federais transferidos na execução do 

objeto pactuado; b) não comprovação do aporte da contrapartida pactuada à conta do Convênio 
01.05.0637.00 (Siafi 528228). Tais irregularidades caracterizam infração aos seguintes dispositivos: art. 

37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do 
Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; e art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal 
de 1988; art. 93 do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 57, parágrafo único, da Portaria 

Interministerial 127/2008. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 

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

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 11/5/2021: R$ 
461.283,80; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

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

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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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, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 

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

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 149) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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CODMATERI A=79486 
EDITAL 0528/2021-TCU/SEPROC, DE 11 DE MAIO DE 2021 

TC 010.330/2019-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Centro de Capacitação e Desenvolvimento Social, CNPJ: 06.539.198/0001-62, na pessoa 
de seu representante legal, Sr. Diego Gomes dos Anjos, CPF: 055.881.047-06 do Acórdão 10199/2020-

TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 22/9/2020, proferido no processo TC 
010.330/2019-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, o condenou a recolher aos 
cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 
efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 11/5/2021: R$ 951.018,27, em 
solidariedade com o Sr. Diego Gomes dos Anjos - CPF: 055.881.047-06. 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$ 70.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 10199/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), 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. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 148) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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CODMATERI A=79446 
EDITAL 0580/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE MAIO DE 2021 

TC 021.862/2014-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

CIAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05.420.074/0001-09, na pessoa de seu representante legal, para, no 
prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) 

ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 
13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência 
até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na 

forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 25/5/2021: R$ 138.730,39; em 
solidariedade com o responsável Antonio Eliberto Barros Mendes, CPF 125.651.563-91. 

O débito decorre da execução parcial do objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 107/2009 
- Siafi 657946 em 83,8%, com pagamento integral dos serviços, em razão das seguintes inexecuções : 
pendências nos acabamentos dos abrigos, fiações não embutidas e cavaletes de recalques incompletos das 

estações elevatórias; ausência de transformadores na subestação elétrica; ausência de acabamentos nos 
reservatórios como pinturas, cimentados e proteções das tubulações; execução da rede de distribuição em 

quantidade inferior ao previsto; e ausência de portões e instalação do equipamento de cloração. Dispositivos 
violados: arts. 62 e 63 da Lei 6.420/1964. MP/MF/CGU 127/2008. 

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

do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 25/5/2021: R$ 

147.296,18; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidad e 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); e, 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). 

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

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

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

recolhidos. 

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

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

para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 148) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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CODMATERI A=79467 
EDITAL 0590/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2021 

TC 025.909/2020-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 

Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado, na pessoa de seu representante legal, Sr. Fábio 
Simoni Homem de Carvalho, CPF: 003.676.171-02 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 Cultura, 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 27/5/2021: R$ 
525.470,16, em solidariedade com o Sr. Caetano de Carli Viana Costa - CPF: 041.059.474-19. 

O débito decorre da não comprovação do uso regular dos recursos repassados pela União, ao 
Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado, no âmbito do Convênio 415/2007, registro Siafi 
629313, tendo em vista a ausência da comprovação da execução do objeto pactuado e ausência total de 

comprovação fiscal das despesas discriminadas na Relação de Pagamentos - Anexo V. Tal irregularidade 
caracteriza infração aos seguintes dispositivos: 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, caput, do Decreto 93.872/1986, 
art. 10 da Instrução Normativa 71/2012; alínea “a”, inciso XII, artigo 7º da IN/STN nº 01/1997; artigo 29 
da IN/STN nº 01/1997. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 27/5/2021: R$ 
775.058,57; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

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

para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 149) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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CODMATERI A=79468 
EDITAL 0597/2021-TCU/SEPROC, DE 28 DE MAIO DE 2021 

TC 029.028/2020-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO, 

Antônio Caldart, CPF:231.822.530-34, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, 
apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do 

Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente 
desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), 
abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 28/5/2021: R$ 195.801,50; sendo, parte, em solidariedade com os responsáveis: Gilne i 
Dall Agnol, CPF: 808.592.599-00, Otávio Kolcheski, CPF: 642.518.700-00 e Cooperativa de Crédito Rual 

Com Interação Solidária de Ibiraiaras - CRESOL NORDESTE - CNPJ: 06.139.650/0001-07. 

O débito decorre em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de 

Barão de Cotegipe Ltda. e que tinha por objeto contribuir para fortalecimento do sistema cooperativo de 
crédito solidário, por meio de cursos de formação/qualificação e oficinas de fortalecimento, irregularidades 

as quais, caracterizam infração ao Art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art. 93 do 
Decreto-Lei 200/1967; art. 50, caput, da Portaria Interministerial 127/2008, e Cláusulas Segunda e Terceira, 
item 3.2, alínea “a”, do instrumento contratual. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 28/5/2021: R$ 
216.600,91; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 

contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 

da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

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

para o Tribunal. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 

Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 149) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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CODMATERI A=79445 
EDITAL 0605/2021-TCU/SEPROC, DE 31 DE MAIO DE 2021 

TC 006.870/2011-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Esther Marques Santos, CPF: 036.322.545-59 do Acórdão 2125/2021-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 23/2/2021, proferido no processo TC 006.870/2011-

2. 

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 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 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 148) 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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CODMATERI A=79447 
EDITAL 0606/2021-TCU/SEPROC, DE 31 DE MAIO DE 2021 

TC 040.046/2020-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Francisco Carlos Machado da Ponte, CPF-733.376.503-25 para, no prazo de quinze dias, a contar da data 
desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher 
aos cofres das Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE, 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 31/5/2021: R$ 145.622,55. 

O débito decorre do atendimento aos subitens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2820/2020-TCU-
Plenário, bem como da orientação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário; além da 
vedação constitucional e legal à utilização dos recursos dos precatórios do Fundef para pagamento dos 
honorários advocatícios, a nulidade desses contratos, a falta de cláusula a estabelecer preço certo e o 
recebimento de valor muito acima dos valores de mercado. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 31/5/2021: R$ 
153.457,11; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992) ; e h) declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 
por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992). 

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), 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.b r, 
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 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 148) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68152353.
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CODMATERI A=79492 
EDITAL 0617/2021-TCU/SEPROC, DE 1 DE JUNHO DE 2021 

TC 014.029/2020-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Maria Helena Beraldo, CPF: 162.319.886-00 do Acórdão 5229/2021-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 30/3/2021, proferido no processo TC 014.029/2020-0.  

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 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 103 de 02/06/2021, Seção 3, p. 150) 
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